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Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID19 (uge 21)
Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udbydere af gymnasiale uddannelser med nyt i relation til COVID-19.
I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse
med COVID-19.
Området er under stadig udvikling, hvorfor alle udbydere opfordres til
løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager
ændringer fra 20. maj kl. 13:30 til 27. maj kl. 13:00.
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
Generelle retningslinjer
Sundhedsstyrelsen vurderer, at det igen er muligt at afholde sociale arrangementer og lejrskoler. Samtidigt anbefales det heller ikke længere at udskyde aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. På
den baggrund er følgende retningslinjer justeret:
 Generelle retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler
 Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser

27. maj 2021
Sags nr.: 20/24631

De generelle retningslinjer kan læses her (uvm.dk).
Testretningslinjer
Testretningslinjerne for ungdoms- og voksenuddannelser er blev ændret.
Immunitetsperioden er forlænget fra 180 dage til 8 måneder, og personer
kan også undtages for test, hvis de kan fremvise dokumentation for et
påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod
COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den
første dosis.
Testretningslinjerne kan læses her (uvm.dk).
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 21 med relevans for institutioner med gymnasiale uddannelser

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser
På siden Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:








Kan der afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutioner?
Kan der afholdes kolonier, lejrskoler eller studieture over
flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen?
Kan der afholdes private arrangementer, som ikke arrangeres
af dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen?
Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på
skoler og uddannelsesinstitutioner?
Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise
at modtage børn og unge, der er nære kontakter, men som
ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive
hjemme, samt børn og unge som ikke overholder kravet om
og opfordringen til test og isolation efter hjemkomst fra rejser?

Se de nye eller opdaterede tværgående spørgsmål om ungdoms- og voksenuddannelser her (uvm.dk)
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på
uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:
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Spørgsmål og svar
Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 22/5 kl. 12:15
Kan der afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål i dagtilbud
samt på skoler og uddannelsesinstitutioner?
Kan der afholdes kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som
led i dagtilbud eller undervisningen?
Kan der afholdes private arrangementer, som ikke arrangeres af dagtilbuddet, skolen eller
uddannelsesinstitutionen?
Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutioner?
Symptomer og håndtering af smitte
Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise at modtage børn og unge,
der er nære kontakter, men som ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at
blive hjemme, samt børn og unge som ikke overholder kravet om og opfordringen til test
og isolation efter hjemkomst fra rejser?

Med venlig hilsen
Jens Refslund Poulsen
Kontorchef
Kontor for Gymnasier
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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