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Nyhedsbrev til FGU ifm. COVID-19 (uge 4) 

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

tutioner 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 24. januar 2022.   

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-

ministeriet om COVID-19 her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-

Theil om håndtering af coronarelateret fravær 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har den 14. 

januar 2022 skrevet til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner om 

håndtering af fravær for elever, kursister og deltagere, der er omfattet af 

anbefaling om selvisolation grundet COVID-19.  

 

Læs brevet fra børne- og undervisningsministeren om håndtering af fra-

vær på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner (pdf).  

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
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/jan/220114-brev-fra-boerne--og-undervisningsministeren-til-ungdoms--og-voksenuddannelsesinstitutioner.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/jan/220114-brev-fra-boerne--og-undervisningsministeren-til-ungdoms--og-voksenuddannelsesinstitutioner.pdf
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Informationsmateriale om COVID-19 

Informations- og kommunikationsmateriale om COVID-19 af relevans 

for børne- og undervisningsområdet er blevet samlet i en oversigt på 

uvm.dk. Materialerne er fra Sundhedsstyrelsen, Børne- og Under-

visningsministeriet og coronasmitte.dk. 

 

Find informationsmateriale om COVID-19 (uvm.dk) 

Restriktioner forlænges delvist til og med den 31. januar 2022 

Elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende på ungdoms- og vok-

senuddannelser skal fortsat bære mundbind eller visir. Og elever, kursi-

ster, deltagere og besøgende på ungdoms- og voksenuddannelser skal 

vise gyldigt coronapas. Det er nogle af de restriktioner, som et flertal i 

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget at forlænge til og med 31. ja-

nuar 2022 efter indstilling fra Epidemi-kommissionen. 

 

Anbefalingerne vedrørende blandt andet test og organiseringen i dagtil-

bud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ændres ikke. 

 

Læs mere om forlængelse af restriktioner (uvm.dk) 

Gratis selvtestkits på ungdoms- og voksenuddannelser 

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannel-

ser opfordres til to ugentlige screeningstest for at dæmme op for smitten 

i samfundet. Opfordringen til test gælder også for personer, der er vacci-

nerede eller tidligere smittede. Kun de elever og ansatte, der har været 

smittet inden for de sidste 12 uger, er undtaget fra opfordringen. 

 

Ungdoms- og voksenuddannelser kan fra mandag den 17. januar 2022 

vederlagsfrit rekvirere testkits til brug for selvtest. Selvtest kan udleveres 

til elever, kursister, deltagere og ansatte omfattet af en opfordring til test 

til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen.  

 

Resultatet af en selvtest bliver ikke indberettet til sundhedsmyndighe-

derne og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Elever, kursister, delta-

gere og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det lands-

dækkende net af faste teststeder. 

 

Læs mere om gratis selvtestkits på ungdoms- og voksenuddannelser 

(uvm.dk). 

Vejledning om selvtest  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en vejledning til selv-

test på efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannel-

sesinstitutioner. Vejledningen beskriver vilkår for rekvirering, udlevering 

og eventuel gennemførsel af selvtest på skolen/institutionen.  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline--kontakt-og-informationsmateriale/informationsmateriale-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jan/220114-restriktioner-forlaenges-delvist-og-personale-paa-grundskoler
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jan/220112-gratis-selvtestkits-paa-ungdoms--og-voksenuddannelser-paa-trapperne
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Find vejledningsmateriale om selvtest 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 restriktioner 

for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- 

og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndte-

ring af covid-19 (retsinformation.dk). 

Opdaterede retningslinjer  

Der er offentliggjort justerede retningslinjer for ungdoms- og voksenud-

dannelser gældende fra og med den 16. januar 2022 om mundbind og vi-

sir, håndtering af smittetilfælde samt gyldighed af coronapas mv.   

 

Se de justerede retningslinjer her (uvm.dk). 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Nye anbefalinger om selvisolation og test 

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalinger for selvisolation af perso-

ner, der er identificeret smittet med COVID-19, samt for test og selviso-

lation af nære og øvrige kontakter til personer med COVID-19.  

 

Se de nye anbefalinger om selvisolation og test (sst.dk). 

 

Børne- og Undervisningsministeriets vil hurtigst muligt opdatere ret-

ningslinjer og FAQ på uvm.dk i overensstemmelse med de nye anbefa-

linger.  

Ren rutine 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale om gode hygiejnerutiner, 

som skal infomere, motivere og inspirere til bedre hygiejne gennem et 

fokus på rutiner vedrørende håndhygiejne, udluftning og rengøring mv. 

 

Læs mere om ren rutine her (sst.dk). 

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk 
publiceret frem til den 24. januar 2022  

Forberedende grunduddannelse (FGU) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om FGU fremgår nedenfor: 

 

 Kan undervisningen omlægges til virtuel eller fjernundervisning i 

tilfælde, hvor underviseren er fysisk fraværende? 

 Hvem må ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner udlevere 

selvtestkits til? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/selvpodning-under-supervision
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/53
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/53
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/53
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/53
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/2022/Nu-kan-du-afbryde-selvisolation-tidligere
https://www.sst.dk/da/renrutine
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 Hvornår er en person hhv. nær kontakt eller øvrig kontakt til en 

smittet? 

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

vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt? 

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

de er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et 

barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder)? 

 Hvordan er reglerne for fjernundervisning på FGU? 

 Er der tale om fravær, hvis en elev, kursist eller deltager på ung-

doms- og voksenuddannelser er fraværende grundet COVID-19? 

 Hvordan anbefales fravær grundet COVID-19 hos elever, kursi-

ster og deltagere håndteret på ungdoms- og voksenuddannelses-

institutioner? 

 Skal der benyttes mundbind eller visir, hvis et dagtilbud m.v. eller 

en skole kører i egne busser eller biler, der bruges til befordring 

af børn og elever? 

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

senuddannelsesinstitutioner? 

 Hvilke regler gælder i forhold til coronapas for elever under 18 år 

på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner? 

 Har ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner ret 

til at bære mundbind eller visir? 

 Kan en elev/kursist/deltager eller besøgende blive undtaget fra 

krav om coronapas ved at fremvise en lægeerklæring herom? 

 Er der krav om, at institutioner for ungdoms- og voksenuddan-

nelser informerer om coronapas? 

 Er der tale om fravær, hvis en elev, kursist eller deltager bliver 

bortvist, fordi vedkommende ikke kan fremvise et gyldigt co-

ronapas? 

 Er der krav om gyldigt coronapas ved deltagelse i undervisning, 

sociale og faglige arrangementer på ungdoms- og voksenuddan-

nelser? 

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

voksenuddannelser? 

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

vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt? 

 Hvornår er en person hhv. nær kontakt eller øvrig kontakt til en 

smittet? 

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

len/institutionen? 

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

imod tilbud om selvtest på ungdoms- og voksenuddannelses-

institutioner? 

 Hvilke regler for samtykke gælder ved udlevering og gennem-

førsel af selvtest på ungdoms- og voksenuddannelsesinstituti-

oner? 
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 Hvordan tilbydes test på ungdoms- og voksenuddannelsesin-

stitutioner? 

 Hvor skal selvtest tilrettelægges på ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner? 

 Kan skoler og uddannelsesinstitutioner kræve at elever/kursi-

ster/deltagere er fuldt vaccinerede forud for afrejse på en stu-

dietur? 

 Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever, deltagere og kur-

sister, der rejser til udlandet? 

 Hvordan forholder en skole eller uddannelsesinstitution sig, 

hvis en elev, kursist eller deltager bliver smittet med COVID-

19 og eventuelt skal isoleres på en studietur eller lejrskole til 

udlandet? 

 Kan en grundskole stille krav om, at elever er vaccinerede 

mod COVID-19 for at deltage i den almindelige undervisning, 

lejrture eller studieture til udlandet? 

 

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). 

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).  

 

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