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Retningslinjer for ungdoms- og  
voksenuddannelser 
Er gældende fra og med den 31. marts 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 13. marts 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 Sundheds-
styrelsens 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. 
 

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage elever, 
kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på CO-
VID-19 til undervisning med fysisk fremmøde på institutionen. 

Mundbind og visir Det anbefales, at uddannelsesinstitutioner lokalt giver mulighed for, at per-
sonale kan anvende visir eller mundbind, hvis de ønsker det.  

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

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning


 2 

Retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og voksenuddannelser 
Om regulering af un-
dervisning, herunder 
nødundervisning 

Om regler:  
Uddannelsesinstitutioner omfattet af vejledningen skal undervise efter de al-
mindelige bestemmelser i lovgivningen. 

  

 Prøver i sommerterminen 2022 
Alle Folketingets partier har indgået aftale om håndtering prøver på FGU, 
de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt avu, FVU og AMU til 
sommer. Aftalen bevirker, at der for elever på de treårige gymnasiale uddan-
nelser og på eux, der afslutter deres uddannelse i sommerterminen, kun af-
holdes fire prøver. For alle andre elever, herunder elever der ikke afslutter 
deres treårig gymnasial uddannelse eller eux og elever på hf, hf-enkeltfag, 
GSK, SOF og GIF, afholdes det normale antal prøver. Elever, der afslutter 
deres toårige hf-uddannelse, kan dog bede om kun at komme til fire prøver, 
men uden at få indflydelse på hvilke prøver, der så skal aflægges. Aftalen æn-
drer ligeledes ikke på antallet af prøver på erhvervsuddannelser eller avu, 
FVU og AMU. 
 
Der gives med aftalen mulighed at udelade prøvespørgsmål til prøver på 
gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt avu, hvis det af instituti-
onens leder vurderes nødvendigt ud fra en konkret pædagogisk og faglig 
vurdering. Det vil på FGU være op til den enkelte institutions leder, ud fra 
en pædagogisk og faglig vurdering, at afgøre, hvorvidt elever skal til prøve, 
eller om de får ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. 
 
Prøvereglerne for sommerterminen 2022 for de omfattede uddannelsesom-
råder er udmøntet til bekendtgørelser, som kan tilgås her. 
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 sam-
fundsfag til et senere tidspunkt og dermed prioritere mellem fagene i for-
hold 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 sup-
plerer de enkelte fags samlede timetal. Anvendelse af timer fra timepuljen gi-
ver 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, kur-
sist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, skal den 
pågældende ikke registreres som fraværende. 
 
Nødundervisning 
Uddannelsesinstitutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den 
for at følge sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed er 
nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almin-
delig undervisning. Nødundervisning skal i givet fald tilrettelægges efter reg-
lerne herom i nødundervisningsbekendtgørelsen (retsinformation.dk). 
 
Institutionen må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af 
sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer.  
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser#83dfd49b5ba44a31b80cc4b6c3545e93
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://emu.dk/

