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Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 36) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til grundskoler 

med nyt i relation til COVID-19. 

 

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin-

jer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse 

med COVID-19.  

 

Området er under stadig udvikling, hvorfor alle grundskoler opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer fra den 2. september 2021 til den 9. september 2021. 

 
 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Udvidet testindsats på grundskole- og fritidsområdet 

Opfordringen til test af COVID-19 på børne- og undervisningsområdet 

er blevet opdateret. Konkret indebærer det, at den nuværende testindsats 

udvides, så også børn mellem 9 og 11 år tilbydes en ugentlig screenings-

test for COVID-19. Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 12 år i 

grundskolen vil fra 1. oktober 2021 også blive opfordret til én ugentlig 

test. Indtil da gælder den nuværende opfordring om to ugentlige test 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
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fortsat. Nyheden på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 

om udvidet testindsats kan læses her (uvm.dk). 

Opdaterede retningslinjer pr. 6. september 2021 

Følgende retningslinjer for grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og 

kostafdelinger på fri- og privatskoler er opdateret pr. 6. september 2021:  

 

 Retningslinjer for covid-19-test for grundskoler (herunder ef-
terskoler og frie fagskoler) 

 Retningslinjer for grundskoler 

 Retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger 
på fri- og privatskoler 

 

Retningslinjerne er justeret ift. Sundhedsstyrelsens nye ’Vejledning for 

håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.’ og den 

ovenfor nævnte udvidelse af testindsatsen på grundskoleområdet.    

 

De opdaterede retningslinjer kan læses her (uvm.dk). 

Opdaterede retningslinjer pr. 10. september 2021 

Opdaterede retningslinjer for grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler 

og kostafdelinger på fri- og privatskoler træder i kraft den 10. september 

2021. Ændringerne omfatter de regelændringer, der er på Børne- og Un-

dervisningsministeriets område som følge af beslutningen om ikke at for-

længe COVID-19’s status som en samfundskritisk sygdom.  

 

De opdaterede retningslinjer kan læses her (uvm.dk). 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Opdateret retningslinjer 

Sundhedsstyrelsen har den 6. september 2021 udsendt en opdateret ret-

ningslinje for håndtering af smitte med COVID-19 hos børn og elever i 

grundskoler og i dagtilbud mv.  

 

Den nye retningslinje betyder, at det fremover kun er den smittede, der 

skal i isolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive 

testet, så de kan blive i skole eller daginstitution. Konkret anbefales det, 

at barnet bliver testet hurtigst muligt og derefter på 4. og 6. dagen efter 

den seneste nære kontakt til den smittede person. 

 

Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinje og nyhed herom kan læses 

her (sst.dk). 

 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 2. 
september 2021 med relevans for grundskoler 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/sep/210906-opdatering-af-opfordring-til-test-af-covid-19-paa-boerne--og-undervisningsomraadet
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Boern-skal-ikke-laengere-sendes-hjem_-naar-de-er-naer-kontakt-til-en-smittet
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Grundskolen 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen fremgår ne-

denfor: 
 Hvilke ændringer trådte i kraft mandag den 6. september 

2021?  
 Hvilke ændringer træder i kraft den 10. september 2021?  
 Hvem er omfattet af en opfordring til test?  
 Hvem har ansvaret for, at testkapacitet bliver stillet til rådig-

hed?  
 Hvad er konsekvenserne, hvis elever i grundskolen og på ef-

terskoler og frie fagskoler undlader at lade sig teste?  
 Hvilke skoler skal/kan fortsat tilbyde test ved selvpodning 

under supervision? 
 Hvornår skal testen finde sted på efterskoler og frie fagsko-

ler?  
 Skal testen på efterskoler og frie fagskoler tilrettelægges som 

selvpodning under supervision?  
 Kan efterskoler og frie fagskoler få flere supervisorer uddan-

net?  
 Har efterskoler og frie fagskoler pligt til at tilbyde hjælp til 

elever og ansatte, der enten ikke kan eller ønsker at foretage 

selvpodningen?  
 Hvad er processen ved et positivt testresultat?  
 Hvordan foregår indhentning af samtykke til test i forbindelse 

med testning i skoletiden?  
 Hvilke ansættelsesvilkår gælder, hvis eksisterende personale 

på efterskoler og frie fagskoler frivilligt påtager sig funktionen 

som supervisor?  
 Hvilke ansættelsesvilkår gælder ved ansættelse af supervisorer 

på efterskoler og frie fagskoler?  
 I hvilke tilfælde skal efterskoler og frie fagskoler indhente en 

børneattest for supervisorer?  
 Hvilke forsikringsforhold gælder ved selvpodning under su-

pervision på efterskoler og frie fagskoler?  
 Hvem er en nær kontakt? 

 Vil det være muligt at undlade at udarbejde elevplaner for ele-

verne i folkeskolen i skoleåret 2021/22?  

 Kan kommunalbestyrelsen omgøre skolelederens beslutning 

om ikke at udarbejde elevplaner? 

 Vil det være muligt at undlade at udarbejde kvalitetsrapport for 

folkeskolen i skoleåret 2021/22? 

 Vil det være muligt at konvertere al den understøttende undervis-

ning i skoleåret 2021/22? 

 Kan elever komme i skolefritidsordning hvis skoledagen af-

kortes?  

 Hvem træffer beslutning om at konvertere den understøt-

tende undervisning? 
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 Skal der fortsat afsættes tid til klassens tid, hvis skolen kon-

verterer al understøttende undervisning til andre aktiviteter? 

 Vil det være muligt at fravige målsætningen om fuld kompe-

tencedækning i skoleåret 2021/22? 

 Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at anvende en el-

ler flere af de udvidede frihedsgrader i folkeskolen? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen her 

(uvm.dk). 

 

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrele-

vante spørgsmål til håndtering af COVID-19. For yderligere oplys-

ninger henvises til ministeriets hjemmeside her (uvm.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Janne Steensgaard Samuelsson  

Kontorchef  

Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
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