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Retningslinjer for ungdoms- og  
voksenuddannelser 
Er gældende fra og med den 1. februar 2022 

 

Retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og  
Voksenuddannelser 
Tidspunkt for retnings-
linjernes og anbefalin-
gernes ikrafttræden  

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 1. februar 2022  

Institutioner omfattet 
af retningslinjerne og 
anbefalingerne  

Alle offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og 
private udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostafde-
linger på ungdoms- og voksenuddannelser, TAMU, udbydere af specialun-
dervisning for voksne, FGU og STU, voksenuddannelsescentre og deres 
driftsoverenskomstparter. 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger 

Uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge Sundhedsstyrelsen generelle 
anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sund-
hedsstyrelsens vejledning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.  
 
Uddannelsesinstitutioner opfordres til at have særlig opmærksomhed på: 

 At tilstræbe afstand mellem medarbejdere. 

 At sikre hyppig udluftning, fx hvert frikvarter og pause. 

 At sikre hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. 

 At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.  

 At undgå sammenstimling indenfor. 
 

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der omfatter interaktion med 
elever på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets 
område, er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger. 

Mundbind og visir Det anbefales, at man lokalt giver mulighed for, at personale kan anvende 
visir eller mundbind, hvis de ønsker det.  

Opfordring til scree-
ningstest 

Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, kursi-
ster og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutio-
ner. 
 
Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, 
deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger 
eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.  

Testkapacitet Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkit 
til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller 
på institutionen. Den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger udlevering 
og eventuel gennemførsel af selvtest på institutionen under hensyntagen til 
de lokale forhold. 
 
Elever, kursister, deltagere og ansatte kan efterleve opfordringen til scree-
ningstest samt test af nære og øvrige kontakter ved at benytte udleverede 
selvtestkits eller det landsdækkende net af faste teststeder.  
 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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Retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og  
Voksenuddannelser 
Håndtering af smittetil-
fælde 

Anbefaling: 
Uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger om smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret 
smitte i forhold til elever, kursister og deltagere, der møder fysisk frem på 
institutionen. Læs mere i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger til kontakter til 
personer med covid-19’. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan ikke afvise elever, kursister og deltagere, der 
ikke følger en opfordring til at blive testet, og kan ikke nægte vedkommende 
adgang til undervisning på institutionen. Uddannelsesinstitutionen kan dog 
afvise at modtage elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller 
har symptomer på COVID-19.  

Fraværsregistrering Registrering af fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for 
den pågældende uddannelse. 

Påbud fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

Om regler: 
Styrelsen for Patientsikkerhed kan for at forebygge eller inddæmme CO-
VID-19 udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra 
disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.   
 
Institutionen er forpligtet til at give nødundervisning, herunder fjernunder-
visning, ved påbud om nedlukning. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Anbefalinger-til-kontakter-til-personer-med-covid-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Anbefalinger-til-kontakter-til-personer-med-covid-19
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Retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og  
Voksenuddannelser 
Om regulering af 
undervisning, herunder 
nødundervisning 

Om regler:  
Uddannelsesinstitutioner omfattet af vejledningen skal undervise efter de 
almindelige bestemmelser i lovgivningen. 
 

 Prøver i vinterterminen 2021/22 

 Der henvises til vinternødprøvebekendtgørelsen på ungdoms-og voksenud-
dannelsesområdet og spørgsmål/svar på uvm.dk. 

  

 Prøver i sommerterminen 2022 

 Der henvises til sommernødprøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk) på 
ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. 
 
Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 
I skoleåret 2021/22 har de gymnasiale uddannelser frihed til at flytte timer i 
de obligatoriske fag, der skal indgå i grundforløbet, som fx engelsk og 
samfundsfag til et senere tidspunkt og dermed prioritere mellem fagene i 
forhold til elevernes behov for at sikre ekstra undervisning med et fagligt 
løft i de fag, hvor det lokalt vurderes at være nødvendigt. Der kan anvendes 
timer fra elevernes individuelle timepulje, hvormed timerne til det faglige 
løft supplerer de enkelte fags samlede timetal. Anvendelse af timer fra 
timepuljen giver ligeledes mulighed for en ekstra indsats for nye elever på 
den to-årige hf. 
 
For FGU-elever kan der under nærmere betingelser, herunder koordinering 
og godkendelse af kommunen, ske forlængelse af FGU-elevers uddannelse, 
der rækker ud over de toårs maksimale varighed.  
 
Fjernundervisning 
Der er inden for de almindelige regler mulighed for, at elever, kursister og 
deltagere, der er fraværende fra den fysiske undervisning grundet COVID-
19, kan tilbydes fjernundervisning. Fjernundervisning kan fx tilbydes gen-
nem hjemmeopgaver med supervision og/eller i form af videoopkobling til 
klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk. Såfremt en elev, 
kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, skal 
den pågældende ikke registreres som fraværende. 
 
Der er nærmere information om regler for fjernundervisning og fraværksre-
gistrering i spørgsmål/svar på uvm.dk. 
 
Nødundervisning 
Uddannelsesinstitutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den 
for at følge sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller 
regler fastsat efter epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, 
der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning 
skal i givet fald tilrettelægges efter reglerne herom i nødundervisningsbe-
kendtgørelsen (retsinformation.dk). 
 
Der er aktuelt ikke fastsat regler efter epidemiloven, som indebærer, at 
institutionerne er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist 
forhindrer almindelig undervisning. Institutionen må ikke iværksætte 
nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og 
retningslinjer.  
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen 
og uddannelsesspecifikke undervisningsforløb til at gennemføre fjernunder-
visning. Institutioner opfordres til at sikre, at mest mulig undervisning bliver 
leveret også på tidspunkter, hvor elever, kursister, deltagere eller undervisere 
er hjemsendt/i isolation, men uden symptomer og med mulighed for at 
deltage i eller yde undervisning. 

Rådgivning ifm. lokale 
smitteforhold 

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner der vurderer at være meget 
påvirket af større smitteudbrud m.v. kan søge rådgivning hos Styrelsen for 
Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Øst, Nord eller Syd) om iværksættel-
se af eventuelle smitteforebyggende tiltag. Eventuelle smitteforebyggende 
tiltag skal kunne gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgiv-
ningen. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2133
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2030
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://emu.dk/

