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Til adressater på den vedlagte høringsliste 

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidige for-

anstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjsko-

leområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyg-

gelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af 

lovens gyldighed og ophævelse af bemyndigelser om omlagt un-

dervisning og standpunktskarakter på prøvefri skoler) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og 

undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeop-

lysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med 

covid-19 (Forlængelse af lovens gyldighed og ophævelse af bemyndigel-

ser om omlagt undervisning og standpunktskarakter på prøvefri skoler) i 

høring. 

 

Ovennævnte lovforslag forventes fremsat onsdag den 17. november 

2021 for Folketinget.  

 

Med lovforslaget foreslås en forlængelse af gyldigheden af lov nr. 241 af 

19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervis-

ningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende 

virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 

fra den 23. december 2021 til den 18. april 2022 med mulighed for admi-

nistrativ forlængelse til den 24. juni 2022. Lovforslaget indeholder enkel-

te ændringer i forhold til gældende ret.  

 

Lovforslagsudkastet, høringslisten og nærværende høringsbrev kan også 

ses på www.hoeringsportalen.dk. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventu-

elle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest onsdag den 24. no-

vember 2021 kl. 13.00. 

 

http://www.hoeringsportalen.dk/
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Alle høringssvar, herunder høringssvar modtaget efter høringsfristens 

udløb, vil blive sendt til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg 

med henblik på, at svarene kan indgå i Folketingets videre behandling af 

lovforslaget. Høringssvar modtaget efter fristens udløb, vil også blive 

offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Høringssvar kan sendes til AARJK@uvm.dk med angivelsen ”Høring – 

lovforslag om forlængelse af nødloven” samt afsenders navn i emnefel-

tet. 

 

De modtagne høringssvar, herunder kontaktoplysninger på afsender af 

høringssvaret, offentliggøres på Høringsportalen og sendes til Børne- og 

Undervisningsudvalget med henblik på offentliggørelse på Folketingets 

hjemmeside. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nathalie Vestergaard Bull 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 29 32 82 90 

nathalie.vestergaard.bull@uvm.dk 

 


