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Nyhedsbrev til institutioner med avu, FVU og OBU vedr. 
COVID-19 (uge 7) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til institutioner 

med avu, FVU og OBU 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 institutioner opfordres til 

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

ændringer frem til og med den 15. 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  

Opfordring til screeningtest ophører den 21. februar 

Fra og med mandag den 21. februar 2022 vil der ikke længere være en 

opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen i dagtilbud, på 

grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. Den lokale testka-

pacitet i form af assisteret podning og selvpodning under supervision ud-

fases samtidig på grundskoleområdet. 

 

Det vil fortsat være muligt at få udleveret selvtest til brug for test som 

øvrig kontakt. Muligheden for udlevering af selvtest gælder så længe, der 

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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er en opfordring til test af øvrige kontakter i Sundhedsstyrelsens ret-

ningslinjer og senest til den 31. marts 2022.  

 

Læs mere i nyheden om opfordring til screeningtest ophører den 21. 

marts 2021 (uvm.dk). 

Opdaterede retningslinjer 

Retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser er justeret som følge 

af, at opfordringen til screeningstest ophører pr. 21. februar 2022. 

 

Se de nye retningslinjer her (uvm.dk). 

Love og bekendtgørelser som følge af COVID-19 

Her er de seneste bekendtgørelser som følge af COVID-19: 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til eks-

traordinær fjernundervisning på uddannelsesinstitutioner mv. 

som følge af smittesituationen med covid-19 (retsinforma-

tion.dk).  

Nyt fra sundhedsmyndighederne 

Immunitetsperiode efter smitte justeret til 60 dage 

Sundhedsstyrelsen har justeret perioden, hvor tidligere smittede uden 

symptomer er undtaget fra opfordring til test fra 12 uger til 60 dage.  

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk 
om almen VEU publiceret frem til den 15. februar 2022  

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål fremgår nedenfor: 

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

vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt? 

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

len/institutionen? 

 Må dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddan-

nelsesinstitutioner registrere og opbevare følsomme personoplys-

ninger om smitte med COVID-19 hos et barn, elev, kursist, del-

tager eller ansat? 

 Hvem er forpligtet til at etablere nødpasning ved et påbud om 

nedlukning? 

 Hvornår skal en skole eller uddannelsesinstitution iværksætte 

nødundervisning? 

 Hvilke fraværsregler gælder ved nødundervisning på ungdoms- 

og voksenuddannelsesinstitutioner? 

 Kan skolen eller uddannelsesinstitutionen selv beslutte, om den 

vil iværksætte nødundervisning? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220211-opfordring-til-screeningtest-ophoerer-den-21-februar
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220211-opfordring-til-screeningtest-ophoerer-den-21-februar
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/183
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/183
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/183
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 Hvem er omfattet af en opfordring til test på ungdoms- og vok-

senuddannelsesinstitutioner? 

 Kan elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og vok-

senuddannelsesinstitutioner få udleveret selvtestkit til brug for 

selvtest i vinterferien?  

 Hvilke regler for samtykke gælder ved udlevering og gennemfør-

sel af selvtest på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner? 

 Hvordan tilbydes test på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitu-

tioner? 

 Hvem er målgruppen for udlevering af selvtest på ungdoms- og 

voksenuddannelsesinstitutioner? 

 Er der en opfordring til to ugentlige screeningstest for elever, 

kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner? 

 Kan dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelser iværksætte lokale smitteforebyggende tiltag? 

 Hvordan er reglerne for fjernundervisning på Almen VEU-områ-

det? 

 Hvordan anbefales det ungdoms- og voksenuddannelsesinstituti-

oner at håndtere tilfælde, hvor elever, kursister og deltagere som 

følge af COVID-19 er fysisk fraværende fra undervisning? 

 Kan dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelser iværksætte lokale smitteforebyggende tiltag? 

 Kan skoler danne midlertidige hold i tilfælde af høj smitte blandt 

lærere og elever? 

 Kan prøver på FVU aflyses, som følge af COVID-19 relaterede 

foranstaltninger?   

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om almen VEU her 

(uvm.dk). 

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. 09.00-12.00). 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 
 

Anne Mette Vang-Rydall 

Fg. kontorchef  

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu#7a4a338739d3409ca8440a764083fecb
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
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