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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler

Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 45)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle grund-

skoler 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.

Du kan løbende finde information fra 

Børne- og Undervisningsministeriet her:

- Spørgsmål og svar

- Hotline og hjælp

- Udsendte breve om COVID-19

- Nyheder og lovgivning

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

Brev til folkeskoler, ungdomsskoler, dagbehandlingstilbud m.v.

Brev fra børne- og undervisningsministeren og formand for KL’s Børne- 
og undervisningsudvalg om COVID-19 til folkeskoler, kommunale ung-
domsskoler, dagbehandlingstilbud, behandlingshjem, specialskoler, skole-
fritidsordninger, klubtilbud, andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge samt forvaltninger

Brevet omtaler bl.a. smitteudvikling, retningslinjer, hygiejne, mundbind,
brobygning og introduktionskurser og kan ses her.

Brev til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

Brev fra børne- og undervisningsministeren om COVID-19 til fri- og 

privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/201030-brev-til-folkeskoler.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/201030-brev-til-folkeskoler.pdf?la=da
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Brevet omtaler bl.a. smitteudvikling, retningslinjer, hygiejne, mundbind,
brobygning og introduktionskurser og kan ses her.

Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v.

Opgørelser og udvikling i COVID-19

Statens Seruminstitut har den 2. november 2020 offentliggjort et 

dashboard med oplysninger om nøgletal for COVID-19. Målet er at 

samle så mange relevante data som muligt ét sted, hvor brugerne både 

kan få det hurtige overblik over dagens tal og se udviklingen over tid, 

men også kan vælge at dykke ned tallene for en enkelt kommune. Det er 

blandt andet muligt at se branchefordelte opgørelser over COVID-19-te-

stede og –positive, fx inden for institutioner og undervisning.

Se det nye dashboard fra Statens Seruminstitut her.

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 44 og 45 med relevans for 

grundskolesektoren

Nyt spørgsmål/svar om mulighed for at arrangere lejrskoler og sociale arrangementer 

[Generelt]

Torsdag den 29. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-

mål/svar om institutionernes mulighed for at arrangere lejrskoler og 

sociale arrangementer reguleret som anbefaling eller påbud.

Se det nye spørgsmål/svar om lejrskoler og sociale arrangementer her.

Nyt spørgsmål/svar om hvem, der har forsyningsforpligtelsen for visir til ansatte 

[Grundskolen]

Torsdag den 29. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-

mål/svar om hvem, der har forsyningsforpligtelsen for visir til an-

satte, som måtte ønske at bruge sådanne.

Se det nye spørgsmål/svar om forsyningsforpligtelsen her.

Nyt spørgsmål/svar om, hvorvidt der er krav om mundbind eller visir til elever, foræl-

dre og ansatte på grund- og efterskoler [Grundskolen]

Torsdag den 29. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-

mål/svar om, hvorvidt der er krav om mundbind eller visir på grund- og 

efterskoler.

Se det nye spørgsmål/svar om krav om mundbind eller visir på grund- 

og efterskoler her.

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/201030-brev-til-frie-grundskoler.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/201030-brev-til-frie-grundskoler.pdf?la=da
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
uvm.dk
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Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:

Spørgsmål

Generelt  

Er institutionernes mulighed for at arrangere lejrskoler og sociale arrangementer reguleret 

som anbefaling eller påbud? [29/10 kl. 21:30]

Grundskolen 

Hvilke former for aktiviteter i skoler og fritidstilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet 
på 10 personer? [29/10 kl. 15:15]

Hvem har forsynings- og finansieringsforpligtelse i forhold til visirer til ansatte, som måtte 
ønske at bruge sådanne? [29/10 kl. 21:30]

Er der krav om mundbind eller visir til elever, forældre og ansatte på grund- og eftersko-
ler? [29/10 kl. 21:30]

Med venlig hilsen

Liz Nymann Lausten

Kontorchef

Center for Grundskole

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

http://nye%20eller%20reviderede%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20samt%20tilh%C3%B8rende%20svar%20er%20lagt%20p%C3%A5%20
http://uvm.dk/corona
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