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Ny bekendtgørelse med regler og retningslinjer om blandt andet 

forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning 

Den 19. juni 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet 

nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner i forbindelse med 

forebyggelse af smittespredning af covid-19 på ministeriets hjemmeside.  

 

Med de nye retningslinjer kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje, børne-

haver, skoler og uddannelsesinstitutioner efter sommerferien komme 

tættere på, hvad børn, elever og personale var vant til inden covid-19.  

 

De nye retningslinjer betyder også, at skoler og uddannelsesinstitutioner 

fra august vil kunne undervise efter de almindelige bestemmelser i lov-

givningen.  

 

Retningslinjerne og nyheden herom kan findes på ministeriets hjemme-

side via nedenstående link: 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-ret-

ningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads 

 

I forlængelse af de nye retningslinjer er bekendtgørelse om midlertidige 

regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig 

undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger 

blevet udstedt.  

  

Bekendtgørelsen indeholder   

- midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud, 

- retningslinjer for almindelig undervisning m.v. ved ophør af plig-

ten til at give nødundervisning, 

- procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller gen-

optagelse af nødundervisning, 

- forskellige undtagelser fra disse procedurer, samt 

- overordnede regler for nødundervisning fra 1. august 2020. 
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Den formular, der skal anvendes i forbindelse med den ansvarlige kom-

munalbestyrelses eller bestyrelses begrundelse for fortsat nødundervis-

ning, vil blive lagt på styrelsens hjemmeside.  

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. Dog træder reglerne 

om procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse af nødunder-

visning efter 1. august 2020 allerede i kraft den 15. juli 2020.  

 

Bekendtgørelsen kan findes via nedenstående link:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1087 

 

I forlængelse af bekendtgørelsen og de nye retningslinjer er der tillige 

blevet udstedt en række ændringsbekendtgørelser med konsekvensrettel-

ser i hidtil gældende nødbekendtgørelser. Det drejer sig om:  

 

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud og 

nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som 

led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1093 

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlerti-

dige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i fore-

byggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1091 

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aflysning af 

prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver 

i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddan-

nelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise 

og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggel-

sen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1092 

 

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft den 1. august 2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Julie Elm Vig Albertsen 

Direktør 
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