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Nyhedsbrev til FGU-institutionerne ifm. COVID-19 (uge 
5) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til FGU-insti-

tutionerne 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 FGU-institutioner op-

fordres til løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev 

medtager ændringer frem til og med den 1. februar 2022.   

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet om COVID 19 her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Restriktioner ophæves på børne- og undervisningsområdet - en 

række anbefalinger gælder fortsat 

Restriktionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område videre-

føres ikke efter deres udløb den 31. januar 2022. Konkret vil der ikke 

længere gælde krav om coronapas og krav om mundbind.  

 

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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Anbefalingerne til organisering i dagtilbud mv., på grundskoler og på 

ungdoms- og voksenuddannelser, fx anbefaling om at der ikke undervi-

ses på tværs af stamklasser, ophører også. Der vil dog stadig gælde en 

række anbefalinger og opfordringer.  

 

Konkret opfordres dagtilbud mv., grundskoler og ungdoms- og voksen-

uddannelser fortsat til at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger 

om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – her-

under afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning mv.  

 

Desuden vil der fortsat være en opfordring til screeningstest to gange 

ugentligt, ligesom der vil være mulighed for gratis selvtest for alle elever, 

medarbejdere mv. Der vil ligeledes gælde en anbefaling om, at man lokalt 

giver personalet mulighed for at anvende visir eller mundbind. 

 

Hvis man lokalt vurderer, at være meget påvirket af større smitteudbrud, 

kan dagtilbud mv. og grundskoler søge rådgivning hos den kommunale 

sundhedstjeneste om iværksættelse af eventuelle smitteforbyggende tiltag. 

Ungdoms- og voksenuddannelser kan søge rådgivning hos Styrelsen for 

Patientsikkerhed. 

 

Læs om ophævelse af restriktioner og anbefalinger (uvm.dk). 

Opdaterede retningslinjer  

Der er offentliggjort nye retningslinjer for ungdoms- og voksenuddan-

nelser om de ændringer, der sker i regler og anbefalinger på området pr. 

1. februar 2022.   

 

Se de nye retningslinjer her (uvm.dk). 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en publikation med anbefalinger til hus-

standskontakter og øvrige kontakter til personer med covid-19. Publika-

tionen indeholder også anbefalinger til selvisolation. 

 

Læs publikation med anbefalinger til husstandskontakter og øvrige kon-

takter (sst.dk.) 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger gælder stadig 

Når alle restriktioner bortfalder pr. 1. februar 2022 er det fortsat vigtigt 

at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

 

Læs om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger (sst.dk) 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jan/220128-restriktioner-ophaeves-paa-boerne--og-undervisningsomraadet
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/Udgivelser/2022/Anbefalinger-til-kontakter-til-personer-med-covid-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Anbefalinger-til-kontakter-til-personer-med-covid-19
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Sundhedsstyrelsens-anbefalinger-gaelder-stadig
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Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk 
publiceret frem til den 1. februar 2022  

Forberedende grunduddannelse (FGU) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om FGU fremgår nedenfor: 

 Har ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner ret 

til at bære mundbind eller visir? 

 Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bede for-

ældre til et barn, eller bede en elev, ansat eller besøgende om op-

lysninger om, hvorvidt vedkommende er tidligere smittet, vacci-

neret eller kan fremvise en negativ COVID-19 test? 

 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./sko-

len/institutionen? 

 Hvad skal børn, elever, kursister, deltagere og ansatte gøre, hvis 

vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt? 

 Hvordan skal selvtest tilrettelægges på ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner?  

 Kan brobygning og introduktionskurser afholdes? 

 Hvilke anbefalinger er der til forebyggelse af smittespredning 

herunder blandt andet ventilation og udluftning, hygiejne og ren-

gøring, i dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner? 

 Er elever, kursister, deltagere og ansatte forpligtet til at tage imod 

tilbud om selvtest på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutio-

ner? 

 Må ungdoms- og voksenuddannelser opfordre besøgende til at 

bruge mundbind eller visir? 

 Er der krav om brug af mundbind eller visir på ungdoms- og 

voksenuddannelser? 

 Hvem er omfattet af en opfordring til test på ungdoms- og vok-

senuddannelsesinstitutioner? 

 Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjem-

sende børn, elever, kursister og deltagere, som er nære eller 

øvrige kontakter? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar om FGU her 

(uvm.dk). 

Økonomi og drift 

De seneste nye spørgsmål om økonomi og drift fremgår nedenfor: 

 

 Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter i 

2022? 

 

Se det senest nye spørgsmål om økonomi og drift her (uvm.dk). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/oekonomi-og-drift
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Kontaktoplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet  

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrelevante 

spørgsmål til håndtering af COVID-19 på tlf. 3392 5000 (mandag til fre-

dag kl. 09.00-14.00). Ministeriet følger løbende antallet af indkomne op-

kald og vurderer på den baggrund behovet for at justere åbningstiden. 

 

For yderligere oplysninger, herunder information om andre myndighe-

ders hjælpelinjer, henvises til ministeriets hjemmeside her (uvm.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Christine Lindrum Iversen 

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/hotline-og-hjaelp
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