
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Retningslinjer for genåbning af erhvervs- og 

voksenuddannelser, STU og FGU mv. 15. april 2020 

I tabel 1 beskrives de retningslinjer, der gør sig gældende for genåbning af erhvervs- og 

voksenuddannelserne. Retningslinjer er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan genåb

ningen rent praktisk gribes an i forhold til at sikre, at de sundhedsfaglige anbefalinger ef

terleves, og at de skal kunne oversættes konkret og lokalt. 

Tabel 1. Retningslinjer for genåbning af erhvervs- og voksenuddannelserne, 

FGU og STU 
Elevgrupper om

fattet af genåbning 

• I første fase åbnes der for følgende dele af erhvervsuddannelserne: 

• Fysisk nødundervisning på skolen for alle hovedforløbselever, der er på sid

ste år af deres erhvervsuddannelser. Det vil sige elevernes skoleperioder og 

elever i skolepraktik. Åbningen omfatter også afvikling af den afsluttende 

prøve. De omfattede elever kan endvidere vende tilbage til deres kostafde

ling/skolehjem. 

• Eux-elever på det studiekompetencegivende år på de merkantile uddannelser, 

som afslutter samlet gymnasial eksamen sommeren 2020. 

• Tekniske Eux-elever på sidste år af deres uddannelse, der afslutter det/de 

sidste gymnasiale fag sommeren 2020. Eux-kostelever kan vende tilbage til 

kostafdeling/skolehjem, hvis eleven er omfattet af genåbning. 

I første fase åbnes der ikke for erhvervsuddannelsernes grundforløb, FGU, STU 

og voksenuddannelse ud over følgende undtagelse: 

• AMU åbnes for certifikat-kurser, hvor der er ledige, for hvem det pågæl

dende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job. 

Følgende gælder fortsat: 

• TAMU er undtaget fra skolelukning som følge af COVID-19. 

• Institutionsledere på bl.a. FGU og STU har mulighed for at undtage unge fra 

skolelukningen, hvis dette er begrundet i den unges helt særlige sociale, pæda

gogiske eller behandlingsmæssige behov. Det forudsættes, at skolens leder lø

bende revurderer dette i lyset af den forlængede lukkeperiode. For så vidt an

går FGU og STU åbnes ikke udover de muligheder, som har været gældende 

siden udmelding om skolelukning. 

Tidspunkt for 

Genåbning 

Genåbning er sket fra d. 15. april for elever på eux og AMU, som er omfattet af 

genåbning, når lederen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at 

ophold for eleverne på institutionen er sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Institutioner om

fattet af genåbning 

Udbydere af erhvervsuddannelser og AMU. 

Omfang af fysisk 

undervisning 

Undervisningen foregår fysisk på skolen for dem, der er omfattet af genåbningen. 

Der kan dog af hensyn til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer fore-

komme visse reduktioner af timetal og fysisk tilstedeværelse. 

Sundhedsfaglige 

retningslinjer 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning i forbindelse med genåbning af 

daginstitutioner, dagplejer, skoler og ungdomsuddannelser – COVID-19”. 

Faglige krav til 

indhold af under

visning 

Undervisningen skal så vidt muligt leve op til krav og bestemmelser inden for er

hvervsuddannelsesloven samt lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. 
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Det er institutionens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes be

hov, hvilken undervisning der skal gennemføres. 

Organisering af 

undervisning 

Institutionens leder har ansvaret for at organisere undervisningen under hensynta

gen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Der udarbejdes i samarbejde med Sund

hedsstyrelsen vejledning og gode eksempler herpå. 

Test, prøver og ek

saminer 

Genåbningen omfatter afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne. Institutioner 

der ikke har mulighed for at åbne fuldt ud den (20) april, har mulighed for at an

vende de tidligere etablerede løsninger i forhold til afholdelse af afsluttende prø

ver, herunder svendeprøver samt mulighed for at udstede et administrativt sven

deprøvebevis. 

Der udmeldes snarest løsninger på prøveområdet på avu,, KUU og FVU. Der er 

indgået politisk aftale om prøver på FGU, således at eleverne skal have stand-

punktskarakterer i stedet for prøver. 

Elevers deltagelse i 

undervisningen 

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op til 

undervisning. 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåb

ning af ungdoms- og voksenuddannelser” for så vidt angår, hvornår en elev skal 

blive hjemme, fx hvis eleven tilhører en risikogruppe. Der gøres opmærksom på, 

at vejledningerne løbende kan blive opdateret. 

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage 

fjerundervisning. Der skal ikke registreres fravær, hvis eleven deltager i fjernun

dervisning. 

Skolerne registrerer fortsat fravær, både fra undervisning med fremmøde og fjern

undervisning. 

Implementering Der etableres en følgegruppe med deltagelse af BUVM (formand), SUM og områ

dets interessenter, som løbende drøfter implementering og behov for tiltag. 

BUVM understøtter implementeringen via: 

• Hotline 

• Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside 

• Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på EMU.dk

• Rådgivning fra læringskonsulenter til den konkrete implementering 

http://EMU.dk
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