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Til udbydere af gymnasiale uddannelser  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. 
COVID-19 (uge 26) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af gymnasiale uddannelser 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 udbydere opfordres til 

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

ændringer fra 24. juni kl. 12:00 til 1. juli kl. 12:00. 

 

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  

Dokumentation for undtagelse af test, testkits, coronapas, økono-

misk kompensation samt testrådgivningsenhedens åbningstider    

 

Selvejende uddannelsesinstitutioner med udbud af ungdoms- og voksen-

uddannelser samt frie fagskoler og efterskoler blev den 25. juni 2021 bl.a. 

orienteret om følgende:   

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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Nyt krav om dokumentation for undtagelse fra test 

Det følger af genåbningsaftalen af 10. juni 2021, at der skal indføres krav 

om dokumentation for undtagelse fra test. Det gælder også på ungdoms- 

og voksenuddannelser samt frie fagskoler og efterskoler, hvor der frem 

til den 1. august 2021 er krav om test ved fysisk fremmøde. Undtagelses-

bestemmelserne kan findes i Bekendtgørelse om lukning og genåbning 

samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinsti-

tutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

delse med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk). 

Frist for bestilling af testkits den 29. juni 2021 

I perioden frem til den 1. august 2021 skal ungdoms- og voksenuddan-

nelser samt frie fagskoler og efterskoler tilbyde test efter gældende regler, 

dvs. at åbne skoler/institutioner lokalt skal tilbyde test for covid-19 i et 

omfang der sikrer, at fremmødte elever, kursister, deltagere og ansatte 

kan opfylde det fastsatte testkrav. Efterskoler og frie fagskoler, der fort-

sat skal have testkapacitet lokalt på skolen fra den 1. august til den 30. 

september 2021, bedes sikre, at bestillingen af testkits også kan dække 

det forventede forbrug primo august.  

Superviseret selvtest udløser ikke et gyldig EU coronapas  

Udstedelse af et EU-certifikat på en negativ covid-19-test fordrer, at te-

sten er udført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale. Det 

betyder, at et negativ svar på en antigentest gennemført som selvpodning 

under supervision ikke giver et europæisk digitalt coronapas, som kan 

bruges til at rejse på tværs af grænser i EU. Negative svar på supervise-

rede selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner giver fortsat 

adgang til et gyldigt coronapas til brug i Danmark. 

Økonomisk kompensation for udgifter i forbindelse med testafvik-

ling i sommerferien 

Alle skoler/institutioner, der gennemfører covid-19-tests i perioden fra 

1. juli 2021 til 31. juli 2021 vil blive kompenseret efter antallet af indrap-

porterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen i denne periode. Den enkelte 

skole/institution vil modtage 10 kr. pr. indrapporteret testsvar, som kan 

anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter. Yderligere information 

om kompensationsordningen vil fremgå under spørgsmål og svar på 

uvm.dk/corona snarest. 

Testrådgivningsenhedens åbningstider  

Spørgsmål vedr. test og selvpodning under supervision kan rettes til test-

rådgivningsenheden på tlf. 2049 3741 eller på e-mail: tff@stukuvm.dk. 

Testrådgivningsenheden holder åbent mandag til fredag kl. 09.00-14.00 i 

uge 26 og herefter kl. 09.00-12.00 i uge 27-39.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
mailto:tff@stukuvm.dk
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Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område  

Nedenfor findes link til de seneste udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever 

på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod 

covid-19 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undervis-

ning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i til-

fælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse 

og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om supplerende 

skoleundervisning i erhvervsuddannelserne som led i indhentelse 

af fagligt efterslæb i elevernes uddannelse i forbindelse med for-

anstaltningerne mod covid-19 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige 

restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner 

m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

delse med håndtering af COVID-19 (retsinformation.dk).  

 

Indstillinger fra Epidemikommissionen  

Epidemikommissionen afgiver løbende indstillinger og vurderinger om, 

hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Børne- og Un-

dervisningsministeriets område. Neden for findes links til de senest af-

givne indstillinger, vurderinger og rådgivning fra Epidemikommissionen.  

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen vedrørende indførelse 

af krav om dokumentation for personer, der som følge af 

sundhedsfaglige årsager er undtaget for test og coronapas 

(uvm.dk). 

 

Vejledning om håndtering af fagligt efterslæb i efteråret 2021 

Der er udgivet en ny vejledning om håndtering af fagligt efterslæb på de 

gymnasiale uddannelser i efteråret 2021.  

 

 Vejledning om håndtering af fagligt efterslæb på de gymna-

siale uddannelser i efteråret 2021 (Uvm.dk) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1425
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1425
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1425
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1425
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jun/210630--1--vejledning-om-hndtering-af-fagligt-efterslb-p-de-gymnasiale-uddannelser-i-efterret-2021.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jun/210630--1--vejledning-om-hndtering-af-fagligt-efterslb-p-de-gymnasiale-uddannelser-i-efterret-2021.pdf
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 26 med relevans for  
institutioner med gymnasiale uddannelser  

Gymnasiale uddannelser 

På siden Gymnasiale uddannelser er der offentliggjort følgende nye eller 

opdaterede spørgsmål:  

 

 Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af un-

dervisning, der er foregået som nødundervisning, i forbin-

delse med udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål?  

 Hvordan håndteres større skriftlig opgaver (SRP, SOP, EOP), 

hvis den mundtlige prøve aflyses i forbindelse med sygdom 

eller COVID-19-foranstaltninger? 

 Skal en prøve aflyses, hvis institutionen er nedlukket som 

følge af COVID-19-foranstaltninger? 

 Skal en prøve aflyses, hvis institutionen er nedlukket som 

følge af COVID-19-foranstaltninger? 

 Kan en individuel vurderingssamtale alene bruges på gsk og 

andre uddannelser uden standpunktskarakterer? 

 Må en institution vælge at lade en individuel vurderingssam-

tale være et tilbud til eleven, som eleven kan takke nej til?  

 På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktskarakter 

på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF, hvis prøven aflyses? 

 Hvordan er klageprocedurerne i forbindelse med afgivelse af 

afsluttende standpunktskarakterer? 

 Hvad sker der med prøvekarakteren i de tilfælde, hvor en 

prøve aflyses? 

 Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøve-

karakter er opnået ved ophøjelse af en afsluttende stand-

punktskarakter? 

 Hvad sker der, hvis en elev/kursist bliver syg under en prøve 

i sygeterminen 2021? 

 Hvilken dokumentation gælder for elever/kursister med CO-

VID-19 og anden sygdom og for elever/kursister, der er i 

selvisolation på grund af nær kontakt til en smittet, i forbin-

delse med prøver i sygeterminen 2021? 

 Hvad sker der, hvis en eksaminator og/eller en censor af CO-

VID-19-relaterede grunde er forhindret i at møde fysisk op på 

institutionen til afholdelse af prøve i sygeterminen 2021, for 

eksempel i forbindelse med selvisolation, eller hvis de er i risi-

kogruppe? 

 Hvad sker der, hvis en elev eller en gruppe af elever på eux, 

hhx, htx eller stx ikke kan aflægge prøve i sygeterminen 2021, 

fordi de af COVID-19-relaterede grunde er vurderet til ikke 

at skulle møde op, for eksempel i forbindelse med selvisola-

tion eller hvis de er i risikogruppe? 
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 Hvad sker der, hvis en elev/kursist eller en gruppe af ele-

ver/kursister på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK og SOF ikke kan 

aflægge prøve i sygeterminen 2021, fordi de på grund af CO-

VID-19-relaterede grunde er vurderet til ikke at skulle møde 

op, for eksempel i forbindelse med selvisolation eller de er i 

risikogruppe? 

 Hvad sker der, hvis en elev/kursist på 2-årig hf, hf-enkeltfag, 

GSK og SOF er syg, når vedkommende skal til prøve i syge-

terminen 2021? 

 Hvad sker der, hvis en elev på hhx, htx, stx eller gymnasiale 

fag på eux-forløb er syg, når vedkommende skal til prøve i sy-

geterminen 2021? 

 Kan virtuelle eksperimenter tælle med i krav om elevers ek-

sperimentelle laboratoriearbejde i fag? 

 Hvordan håndterer en institution afholdelse af optagelses-

prøve og -samtale, hvis institutionen er underlagt et påbud 

om nedlukning på tidspunktet for optagelsesprøven og -sam-

tale? 

 Er det muligt at afholde optagelsesprøve for ansøgere til gym-

nasiale uddannelser på fri- og privatskoler med en kostafde-

ling, efterskoler og frie fagskoler, hvor eleverne er underlagt 

særlige regler og anbefalinger om opretholdelse af sociale 

bobler mm.? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om gymnasiale uddannelser her 

(uvm.dk). 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

På siden Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser er der offentlig-

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning 

af ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Gælder krav om test også i perioder, hvor elever, kursister og 

deltagere ikke har fremmøde på skolen eller institutionen? 

 Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at 

vedkommende har gennemført en negativ antigentest inden 

for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de seneste 

96 timer?   

 Gælder en test udført ved selvpodning under supervision, 

som coronapas? 

 

Se de nye eller opdaterede tværgående spørgsmål om ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk). 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen
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Særligt om lokale nedlukninger  

På siden Særligt om lokale nedlukninger er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til 

STUK? 

 Hvornår er nødundervisning relevant? 

  

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om lokale nedlukninger her 

(uvm.dk). 

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 
 

Spørgsmål og svar  

Gymnasiale uddannelser. Opdateret 28/6 kl. 8:50 

Sygetermin 2021 

Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som 
nødundervisning, i forbindelse med udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål?  

Hvordan håndteres større skriftlig opgaver (SRP, SOP, EOP), hvis den mundtlige prøve af-
lyses i forbindelse med sygdom eller COVID-19-foranstaltninger? 

Skal en prøve aflyses, hvis institutionen er nedlukket som følge af COVID-19-foranstaltnin-
ger? 

Hvornår kan institutionerne lokalt vælge at aflyse prøver i fag med praktisk dimension?  

Kan en individuel vurderingssamtale alene bruges på gsk og andre uddannelser uden stand-
punktskarakterer? 

Må en institution vælge at lade en individuel vurderingssamtale være et tilbud til eleven, som 
eleven kan takke nej til? 

På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktskarakter på hf, hf-enkeltfag, GSK, 
SOF og GIF, hvis prøven aflyses? 

Hvordan er klageprocedurerne i forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarak-
terer? 

Hvad sker der med prøvekarakteren i de tilfælde, hvor en prøve aflyses?  

Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøvekarakter er opnået ved ophø-
jelse af en afsluttende standpunktskarakter? 

Hvad sker der, hvis en elev/kursist bliver syg under en prøve i sygeterminen 2021?  

Hvilken dokumentation gælder for elever/kursister med COVID-19 og anden sygdom og 
for elever/kursister, der er i selvisolation på grund af nær kontakt til en smittet, i forbin-
delse med prøver i sygeterminen 2021? 

Hvad sker der, hvis en eksaminator og/eller en censor af COVID-19-relaterede grunde er 
forhindret i at møde fysisk op på institutionen til afholdelse af prøve i sygeterminen 2021, 
for eksempel i forbindelse med selvisolation, eller hvis de er i risikogruppe?  

Hvad sker der, hvis en elev eller en gruppe af elever på eux, hhx, htx eller stx ikke kan af-
lægge prøve i sygeterminen 2021, fordi de af COVID-19-relaterede grunde er vurderet til 
ikke at skulle møde op, for eksempel i forbindelse med selvisolation eller hvis de er i risiko-
gruppe? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-om-lokale-nedlukninger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Hvad sker der, hvis en elev/kursist eller en gruppe af elever/kursister på 2 -årig hf, hf-en-
keltfag, GSK og SOF ikke kan aflægge prøve i sygeterminen 2021, fordi de på grund af CO-
VID-19-relaterede grunde er vurderet til ikke at skulle møde op, for eksempel i forbindelse 
med selvisolation eller de er i risikogruppe? 

Hvad sker der, hvis en elev/kursist på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK og SOF er syg, når ved-
kommende skal til prøve i sygeterminen 2021? 

Hvad sker der, hvis en elev på hhx, htx, stx eller gymnasiale fag på eux-forløb er syg, når 
vedkommende skal til prøve i sygeterminen 2021? 

Kan virtuelle eksperimenter tælle med i krav om elevers eksperimentelle laboratoriearbejde i 
fag? 

Hvordan håndterer en institution afholdelse af optagelsesprøve og -samtale, hvis institutio-
nen er underlagt et påbud om nedlukning på tidspunktet for optagelsesprøven og -samtale? 

Er det muligt at afholde optagelsesprøve for ansøgere til gymnasiale uddannelser på fri - og 
privatskoler med en kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler, hvor eleverne er underlagt 
særlige regler og anbefalinger om opretholdelse af sociale bobler mm.? 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 30/6 kl. 15:09 

Test 

Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af ungdoms- og voksenud-
dannelser? 

Gælder krav om test også i perioder, hvor elever, kursister og deltagere  ikke har fremmøde 
på skolen eller institutionen? 

Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at vedkommende har gennem-
ført en negativ antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de se-
neste 96 timer? 

Selvpodning under supervision 

Gælder en test udført ved selvpodning under supervision, som coronapas?  

Særligt om lokale nedlukninger. Opdateret 1/7 kl. 09:50 

Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

Hvornår er nødundervisning relevant? 

 

Dette nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 er det sidste inden sommerferien, og en evt. fortsættelse af nyhedsbre-

vet på et senere tidspunkt vil bero på en konkret vurdering.  

 

God sommer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Refslund Poulsen 

Kontorchef 

Kontor for Gymnasier 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 


