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Til alle AMU-udbydere 
 

Brev til alle AMU-udbydere om afholdelse af prøver i forbindelse 
med nødundervisning 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har d. 25. marts 2020 udsendt 
brev til alle AMU-udbydere om afvikling af nødundervisning i AMU, 
herunder retningslinjer for afholdelse af prøver og undtagelsesmulighe-
der for prøvekravet. Med udstedelse af Bekendtgørelse 404 af 9/4-2020 
om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og ar-
bejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i for-
bindelse med covid-19 er undtagelsesmulighederne nu udvidet. 
  
I brev af 25. marts blev nedenstående rammer for afholdelse af prøver 
præciseret: 
• På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt god-

kendt prøve, skal disse afholdes som led i nødundervisningen.  
• Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige 

løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, bl.a. i forhold 
til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at ud-
skyde prøven til efter nødundervisningsperioden. Udskydes prøven, 
kan der i første omgang alene udstedes dokumentation for kursister-
nes deltagelse i undervisningen, indtil prøven afholdes og bestås. 

 
Med den nye bekendtgørelse udvides undtagelsesmulighederne for prø-
vekravet med en særskilt mulighed for undtagelsesvist at undlade at tilbyde 
prøve i særlige tilfælde, som beskrevet herunder. 
 
• Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige 

løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, bl.a. i forhold 
til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen i særlige til-
fælde vælge at dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes 
prøve på et senere tidspunkt. Der udstedes som konsekvens heraf 
heller ikke AMU-bevis for kursisternes deltagelse, men alene doku-
mentation for deltagelse i undervisningen.  
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• Denne mulighed kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, f.eks. hvis 
udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødven-
digt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt 
- eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som 
led i indsatsen omkring COVID-19.  

• Det understreges, at der kun kan dispenseret for prøvekravet i sær-
lige tilfælde, og udbyderen forventes at kunne redegøre for de over-
vejelser, der ligger til grund for dispensation, i forbindelse med et 
evt. tilsyn. 

 
Styrelsen har en klar forventning om, at udbyderne som udgangspunkt 
afholder prøver på alle kurser, hvor der er tilknyttet en centralt godkendt 
prøve, og at ovenstående undtagelsesmuligheder kun bringes i anven-
delse, når det vurderes nødvendigt. 
 
Opmærksomheden henledes samtidig på, at der er tale om en midlertidig 
mulighed, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres under-
visning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.  
 
Spørgsmål 
Generelle spørgsmål til dette brev kan rettes til Anne Mette Vang-Rydall; 
Anne.Mette.Vang-Rydall@stukuvm.dk, tlf. 33 92 53 40. 
 
Spørgsmål vedr. afholdelse af prøver kan rettes til Mette Hartvig, 
Mette.Hartvig@stukuvm.dk, tlf. 33 92 56 67. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lisbeth Bang Thorsen 
Kontorchef 
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