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Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 21) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til 

landets grundskoler med nyt fra forskellige myndigheder i relation til 

COVID-19. I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, 

retningslinjer, vejledninger, information samt nye spørgsmål/svar, der er 

udarbejdet i forbindelse med nødundervisningen og den gradvise og 

kontrollerede genåbning på grundskoleområdet under COVID-19. 

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-

ministeriet her: 

- Spørgsmål og svar 

- Hotline og hjælp 

- Udsendte breve om COVID-19 

- Nyheder og lovgivning 

 

 

Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser 

 

Udmøntning af hjælp til sårbare børn og unge er på plads 

Et bredt flertal i Folketinget er onsdag den 20. maj 2020 blevet enige om 

fordelingen af de 80 mio. kr. fra den tidligere indgåede aftale, der skal 

hjælpe udsatte og sårbare børn og unge i forbindelse med coronakrisen 

på Børne- og Undervisningsministeriets område. Pengene udmøntes på 

følgende måde: 

 60 millioner kroner til en ansøgningspulje til kommuner, som skal 

være med til at lukke udsatte elevers faglige huller 

 10 millioner kroner til en række interesseorganisationer, der skal væ-

re med til at hjælpe elever på STU-institutionerne 

 10 millioner kroner til udvalgte frivillige organisationer, idrætsfor-

eninger og spejderkorps 

 

Læs mere om udmøntningen af aftalen her.  

 

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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200520-udmoentning-af-hjaelp-til-saarbare-boern-og-unge-er-paa-plads


 

 2 

 

Opdatering af bekendtgørelser som følge af genåbningens anden 

fase 

Regelgrundlaget for fase to af genåbningen på børne- og undervisnings-

området er nu offentliggjort. På grundskoleområdet er følgende to be-

kendtgørelser derfor opdaterede:  

 

1. Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- 

og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i 

forbindelse med covid-19 

2. Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af 

dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af 

covid-19  

 

Bekendtgørelserne gælder fra mandag den 18. maj 2020. Der er tale om 

midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres 

undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets om-

råde. 

 

Regeringen åbner for kostafdelinger på fri- og privatskoler 

Genåbningens fase to, som begyndte mandag den 18. maj, omfatter nu 

også kostelever i 6.-9. klasse på fri- og privatskoler. Det har regeringen 

besluttet.  

 

Læs mere her. 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Præcisering af anbefalinger til personer i øget risiko 

Sundhedsstyrelsen har den 19. maj 2020 præciseret anbefalingerne i for-

hold til egen læges og arbejdsgivers rolle og opgave i forhold til personer 

i øget risiko.  

 

Det fremgår på side 5 i den samlede vejledning med anbefalinger, hvilke 

konkrete præciseringer, der er foretaget. 

 

Anbefalingerne kan findes her.   

 

Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet i uge 21 

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende.  

Spørgsmål Svar 
Risikogrupper 
Hvad skal man gøre, hvis 
man selv er eller bor 
sammen med en person i 
risikogruppen? 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til voksne i øget risiko. Anbefa-
lingerne er rettet mod både børn og voksne samt pårørende og kan findes her 
(sst.dk)  
 
Hvis man bor sammen med en person i risikogruppen og er utryg ved at gå på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/627
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/627
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/627
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200517-eud-elever-kan-vende-tilbage-og-bo-paa-deres-skolehjem-samme-for-kostelever-paa-fri-og-privat
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/oeget-risiko
https://www.sst.dk/oeget-risiko
https://www.sst.dk/oeget-risiko
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arbejde, bør man tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurde-
ring.  

Rammer for genåbning 
Hvilke klubtilbud er 
omfattet genåbningens 2. 
fase fra den 18. maj 
2020? 

Klubtilbud er organiseret meget forskelligt i kommunerne. Kommunerne kan 
således selv vælge, om et tilbud til elever i 6.-10. klasse oprettes efter reglerne i 
dagtilbudsloven, folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven. Klubtilbuddene er 
omfattet af genåbningen, uanset om de er oprettet efter den ene eller den anden af 
de nævnte love.  
 
Det varierer, hvad kommunerne kalder deres forskellige klubtilbud, så hvis du er i 
tvivl om, om dit eller dit barns fritidstilbud er omfattet, så kontakt kommunen.  

Gælder genåbningen for 
alle klubtilbud, uanset 
lovgrundlag, tidspunkt 
for aktiviteter og elever-
nes alder, herunder ung-
domsskolens aktiviteter? 

Genåbningen gælder for alle kommunale fritidstilbud, herunder ungdomsskolernes 
aktiviteter, for alle elever i børnehaveklassen og 1.-10. klasse.  
 
Det er ikke lovgrundlaget, tidspunktet eller betegnelsen for klubtilbuddet, der er 
afgørende, men om den pågældende unge går i børnehaveklassen eller 1.-10. klas-
se. Genåbningen omfatter ikke tilbud til elever, der ikke er indskrevet i børneha-
veklassen eller 1.-10. klasse, herunder fx voksne elever, der modtager undervisning 
i dansk som andetsprog og danske samfundsforhold. 
 
For så vidt angår unge, som ikke længere går i grundskolen (til og med 10. klasse), 
vil ungdomsskolens aktiviteter være åbne for dem, hvor det er begrundet i den 
enkelte unges behov, herunder forholdene i hjemmet, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i be-
kendtgørelsen om lukning og genåbning.  

Gælder forsamlingsfor-
buddet for klubaktivite-
ter i ungdomsskolerne? 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for de pædagogiske aktiviteter og den undervis-
ning, som dagtilbud, institutioner, skoler mv. udfører, herunder for undervisning 
og klubtilbud i ungdomsskolerne. Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder 
også for aktiviteter og undervisning, som dagtilbud, institutioner, skoler mv. gen-
nemfører uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutio-
nen mv. råder over. 
 
Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne og undervisningen skal ske i 
overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, herunder om iso-
lation, hygiejne og kontakt-reduktion. De gældende anbefalinger fremgår af Sund-
hedsstyrelsens vejledning med generelle anbefalinger til forebyggelse af smitte-
spredning (sst.dk). 

Er SSP-arbejdet genåb-
net? 

Medarbejderne ved både skoler, sociale myndigheder og politi har fortsat skullet 
arbejde under nedlukningen – mange blot hjemmefra. SSP-arbejdet har derfor ikke 
været lukket ned, men for eksempel har politiets SSP-medarbejdere som udgangs-
punkt ikke været fysisk til stede på skolerne, med mindre dette var aftalt ekstraor-
dinært. 
 
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til for-
mål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.  

Er de udgående funktio-
ner for PPR genåbnet? 

Ja, alle funktioner i PPR genåbner i fase 2 fra den 18. maj 2020.  

Sundhedsfaglige anbefalinger 
Hvor mange meter skal 
der være mellem elever-
ne i skolen, og hvordan 
kan de placeres ved al-
mindelige skoleborde? 
 
[Præcisering] 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der som udgangspunkt skal være mindst 1 
meter imellem eleverne i skolen. Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, 
således at der for eksempel ved siddende indretning skal måles fra midten af 
stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn. For at reducere smittespredning 
yderligere anbefales det desuden at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, for 
eksempel ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til 
mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger. 
 
Mange skoler har borde, der er 120x60 cm. Ud fra de gældende anbefalinger 
vil man således i almindelige skolearbejdssituationer med almindelig tale godt 
kunne placere to elever i hver sin ende af bordet, så de sidder ansigt-til-ansigt 
for hver sin ende af bordet. I situationer med øget risiko for dråbesmitte 
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(sang, høj tale, m.m.) anbefales 2 meter. 
 
I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at 
der holdes mindst 2 meters afstand. Det kan for eksempel være i en situation, 
hvor en lærer laver klasseundervisning ved tavlen. Her anbefales det, at der 
holdes 2 meters afstand mellem underviser og forreste række i klasselokalet. 
På en skole vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 
meters afstand ikke kan efterleves. Det kan for eksempel være praktiske fag, 
børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, 
at der er ekstra opmærksomhed på, at det foregår inden for klassen, samt på 
de generelle anbefalinger omkring håndhygiejne og rengøring. 
 
Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er 
stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyg-
gelse af kontaktsmitte. 

Må en skole eller SFO 
samle flere faste klas-
ser/grupper af elever på 
udendørs arealer – skal 
skolegården for eksem-
pel opdeles i zoner? 
 
[Præcisering] 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at klassen i skolen og gruppen i SFO'en er ud-
gangspunkt for alle elevernes aktiviteter. Så længe man sørger for, at elevernes 
aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for klassen/gruppen, kan man 
derfor godt have flere klasser/grupper på for eksempel udendørsarealer. 
Der er ikke et krav om, at udendørsarealer som for eksempel skolegården 
opdeles i zoner. Det anbefales dog, at frikvarterer så vidt muligt organiseres 
forskudt, så det er få klasser, der holder frikvarter samtidigt.  

Efterskoler og frie fagskoler 
Må elever deltage i ren-
gøringen på efterskoler 
og frie fagskoler? 

Det er skolelederens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler 
lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 
Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslin-
jer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der 
varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og 
skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). 
 
Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, 
den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retnings-
linjer, og at det er forsvarligt.  

Gælder forsamlingsfor-
buddet på efterskoler og 
frie fagskoler? 

Medarbejdere og elever på efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gælden-
de forsamlingsforbud i undervisningssammenhænge, herunder pædagogisk tilrette-
lagt samvær. De sundhedsfaglige anbefalinger om hygiejne og afstandskrav vil dog 
fortsat gælde ved eventuelle forsamlinger, ligesom aktiviteter uden sammenhæng 
med undervisningen såsom fredagsbarer, fester og så videre ikke er tilladt.  

Prøver, eksamen og test 
Kan kommunalbestyrel-
sen beslutte, at alle sko-
ler i kommunen skal 
afholde årsprøver, ter-
minsprøver eller lignen-
de som led i fjernunder-
visningen? 

Ja, kommunalbestyrelsen kan fastsætte mål og rammer for skolernes virksom-
hed, og derfor også for, om skolerne i kommunen skal benytte sig af mulig-
hederne for eksamenstræning, herunder i form af termins- eller årsprøver.         
Kommunalbestyrelsens eventuelle krav må dog ikke være så detaljerede, at det 
undervisende personale på skolerne ikke kan tilrettelægge undervisningen, så 
den efter en faglig vurdering i videst muligt omfang lever op til folkeskolens 
formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkeltes be-
hov og forudsætninger (undervisningsdifferentiering). 

Undervisning 
Kan nødundervisningen 
gennemføres både på 
skolen og hjemmefra for 
den samme elev? 

Ja. Hvis skolen ikke efter de lokale forhold har mulighed for at tilrettelægge og 
gennemføre al nødundervisningen med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere 
og elever, så kan resten af nødundervisningen gennemføres uden samlet tilstede-
værelse af undervisere og elever.  

Obligatoriske sprogprøver og sprogstimulering 
Skal sprogprøven i bør-
nehaveklassen fortsat 
gennemføres efter gen-
åbningen? 

Ja, sprogprøven i børnehaveklassen skal fortsat gennemføres. Det næste obl i-
gatoriske sprogprøveforsøg i børnehaveklassen er det tredje forsøg, som skal 
gennemføres umiddelbart inden skoleårets afslutning.   
 
Elever, der ikke er vurderet sprogparat ved det seneste sprogprøveforsøg i 

https://hygiejne.ssi.dk/NIRrengoering
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børnehaveklassen i februar, har krav på at modtage sprogstimulering frem 
mod det tredje sprogprøveforsøg. Skolen skal være særligt opmærksom på, 
om der er elever, der som følge af den midlertidige lukning har ekstra behov 
for støtte. 

Hvad gælder for elever, 
der ikke består sprog-
prøven i børnehaveklas-
sen i indeværende skole-
år? 

Hvis en elev i børnehaveklassen ikke består sprogprøven inden første skole-
dag i næste skoleår 2020/2021, vil eleven ikke af den grund være afskåret fra 
at rykke op til næste klassetrin. 
 
En elev, der ikke består sprogprøven, kan påbegynde 1. klasse, hvis elevens 
forældre efter samråd med skolens leder, anmoder skolens leder om det. Sko-
lelederen giver herefter hurtigst muligt forældrene en skriftlig bekræftelse af 
modtagelsen af forældrenes anmodning og af, at eleven som følge heraf påbe-
gynder 1. klasse i skoleåret 2020/21. Bekræftelsen skal gives inden første sko-
ledag i skoleåret 2020/2021.                    
 
Hvis en elev på baggrund af ovenstående påbegynder undervisningen i 1. 
klasse uden at have bestået sprogprøven i børnehaveklassen, skal skolen 
iværksætte en særlig sprogstimulerende indsats for eleven i det nye skoleår.  

Skal sprogprøven i bør-
nehaveklassen fortsat 
gennemføres som grup-
peprøve i klassens fælles-
skab? 

Ja. Sprogprøven skal fortsat gennemføres i klassens fællesskab eller i mindre 
grupper. 
 
Prøveafviklingen skal ske i et trygt miljø for eleven, og prøven skal afvikles i en 
velkendt kontekst, der ligner øvrige dagligdags- og undervisningssituationer.  
Sprogprøven skal gennemføres under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefa-
linger om forebyggelse af smittespredningen af COVID-19.  

Skal kommuner og frie 
grundskoler stadig tilby-
de frivillig sommerskole i 
sommerferien for elever, 
der ikke består det tredje 
sprogprøveforsøg i bør-
nehaveklassen? 

Ja. Der er ikke ændret på reglerne for afholdelse af frivillig sommerskole i 
sommerferien. 
 
Den frivillige sommerskole skal gennemføres under hensyntagen til de sundheds-
faglige anbefalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19.  

Skal sprogprøven i 1.-9. 
klasse fortsat gennemfø-
res? 

Ja. Elever i 1.-9. klasse, der er omfattet af kravet om sprogprøver, skal fortsat 
gennemføre de sprogprøveforsøg, som eleven har krav på. Eleverne har krav 
på op til fire forsøg til at bestå sprogprøven.                                                      
Sprogprøven skal gennemføres under hensyntagen til de sundhedsfaglige an-
befalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19.  

Kan skolerne gennemfø-
re sprogprøver virtuelt? 

Sprogprøven skal som udgangspunkt afholdes fysisk på skolen. Ministeriet 
anbefaler derfor ikke, at skoler afholder sprogprøven virtuelt gennem fjern-
undervisningen.  

Hvad gør skolen, hvis en 
elev, på grund af CO-
VID-19 og den midlerti-
dige lukning af skolerne, 
ikke har mulighed for at 
aflægge de sprogprøve-
forsøg, som eleven har 
krav på? 

Skolen skal som udgangspunkt sikre, at den enkelte elev når at gennemføre de 
sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden første skoledag i skoleåret 
2020/2021. Skolen skal ligeledes sikre eleven den sprogstimulering, som ele-
ven har krav på. 
 
Hvis en elev, på grund af foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse af 
COVID-19 og den midlertidige lukning af skolerne, ikke har mulighed for at 
gennemføre alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på 
inden første skoledag i skoleåret 2020/2021, vil eleven ikke være afskåret fra a 
rykke op til næste klassetrin. 

Hvad med elever i 1.-9. 
klasse som på grund af 
COVID-19 og den mid-
lertidige lukning ikke har 
mulighed for at aflægge 
de fire sprogprøvefor-
søg, som eleven har krav 
på i indeværende skole-
år? 

Eleven har fortsat krav på at modtage dansk som andetsprog – supplerende i 
det efterfølgende skoleår, idet eleven ikke vil have bestået sprogprøven i in-
deværende skoleår. 
 
Såfremt skolen fortsat er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver 
næste skoleår, vil eleven skulle gennemføre den obligatoriske sprogprøve på 
ny. Eleven vil have krav på fire forsøg til at bestå sprogprøven. 
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Skolebestyrelser 
Kan skolebestyrelsesvalg 
udskydes til efter den 1. 
august 2020? 

Der er ikke ændret i reglerne om skolebestyrelser og deres valgperiode. For-
ældrerepræsentanternes valgperiode gælder derfor fra den 1. august 2020, 
uanset om det er ordinære eller forskudte valg. Valget skal derfor være afholdt 
forinden denne dato.  

Transport 
Hvilke anbefalinger gæl-
der for kørsel i skolebus-
ser? 

Den faste sædeindretning vil i mange skolebusser ikke muliggøre, at der kan 
opretholdes en 1 meters afstand imellem eleverne. I sådanne tilfælde bør det 
sikres, at passagerer sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-
ansigt kontakt under 1 meter. 
           
Elever i en skolebus kan placeres ved siden af hinanden på samme sædderæk-
ke, og det er ikke længere et krav, at der er et dobbeltsæde til hvert barn i 
bussen.          
 
Det er vigtigt at sikre god ventilation i bussen, og der bør være fokus på 
Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger omkring god håndhygiejne og ren-
gøring af kontaktpunkter. Det anbefales, at skolen sørger for at medbringe 
hånddesinfektion eller vådservietter, som medarbejdere og elever kan benytte 
på turen.  

Trivselsmåling 
Hvornår skal den natio-
nale trivselsmåling være 
gennemført?  
 
[Opdateret] 

Den oprindelige frist for gennemførelse af den nationale trivselsmåling var 
den 20. marts 2020, men trivselsmålingen er holdt åben for gennemførelse. 
Alle skoler opfordres til at tage den nationale trivselsmåling, såfremt dette 
endnu ikke er gjort, skal det gøres inden den 19. juni 2020.  
 
Skolen skal fortsat sikre, at eleverne er forberedt på målingen, og at forældre 
har modtaget forældrebrevet. Hvis skolen har gennemført trivselsmålingen, er 
det vigtigt at registrere denne som afsluttet. Det gøres ved at sætte en slutdato 
for målingen inde på nationaltrivsel.dk. 

Fravær 
I hvilke tilfælde skal en 
elev blive hjemme fra 
skole af sundhedsfaglige 
hensyn, fx hvis ved-
kommende er i særlig 
risikogruppe eller deler 
bopæl med en i særlig 
risiko? Og hvad sker der 
i tilfælde, hvor forældre 
holder deres barn hjem-
me, uden at det kan be-
grundes sundhedsfagligt? 
 
[Opdateret] 

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets 
læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets bør-
nelæge. Det kan fx være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn 
tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, fx hvis barnet er i et behand-
lingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole.  
 
Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage 
kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundheds-
styrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sam-
menhænge, fx komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i 
øget risiko. 
 
Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal mod-
tage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel un-
dervisning. 
 
Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, der kan 
læses her. 
 
Hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme uden nogen konkret lægefaglig 
begrundelse, vil en elev blive registreret som ulovligt fraværende. For eksempel 
hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og/eller 
det ikke er aftalt med skolens ledelse. Eleven vil i den situation ikke modtage 
nødundervisning, fx i form af fjernundervisning.  Efter omstændighederne vil 
skolens leder skulle vurdere, om eleven undtagelsesvist har behov for supplerende 
undervisning eller anden faglig støtte som følge af fraværet. 
 
Skolen registrerer fravær, og tilrettelægger selv registreringen, men indberetter ikke 

https://www.sst.dk/oeget-risiko
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Med venlig hilsen 

 

Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen 

Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen 

 

Center for Grundskoler  

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

fraværet til kommunalbestyrelsen. Der trækkes ikke i børnefamilieydelsen som 
følge af fravær fra undervisningen. 


