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Til alle AMU-udbydere 

 

Brev til alle AMU-udbydere om gradvis genåbning af skolerne 

Sundheds- og Ældreministeriet har d. 9. april 2020 udstedt ”Bekendtgø-

relse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, 

institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Co-

ronavirussygdom 2019 (COVID-19)”. Heraf følger, at der kan ske en 

gradvis åbning af institutioner godkendt til at udbyde AMU, gældende fra 

den 15. april 2020.  

 

Bekendtgørelsen er efterfølgende ændret den 17 april, hvor der åbnes op 

for yderligere AMU-aktiviteter. Disse er gældende fra den 20. april 2020.   

 

I det følgende beskrives hvilke AMU-aktiviteter, der på baggrund af 

ovenstående regler igen kan åbnes som nødundervisning fysisk på insti-

tutionen.  

 

Genåbningen kan kun ske, hvis det foregår i overensstemmelse med 

Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ung-

doms- og voksenuddannelser. Institutionens leder har ansvaret for at or-

ganisere undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige ret-

ningslinjer.  

 

Genåbningen omfatter udelukkende følgende uddannelsesaktiviteter: 

 

 Ledige og andre deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myn-

dighedskrav (certifikat), hvis erhvervelse af certifikatet er påkrævet 

for at komme i beskæftigelse i et specifikt job. Dette omfatter samt-

lige certifikatuddannelser (dvs både myndigheds- og branchecertifi-

kater). Det er jobcenteret, der vurderer, om der er tale om et nød-

vendigt certifikatkursus for at den ledige kan starte i job. Uddy-

bende information om andre deltagere er under afklaring. 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
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 Deltagelse i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, der kvalificerer 

til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nød-

vendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sund-

hedsfaglige beredskab til håndtering af coronavirussygdom 2019 

(COVID-19).  

 

I takt med at der træffes beslutning om, at kurser er nødvendige i 

forhold til det sundhedsfaglige beredskab, offentliggøres dette på 

uvm.dk under Q&A.   

 

 Deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bi-

drage og kvalificere til erhvervsmæssig transport af gods eller perso-

ner, herunder godstransport, kørsel af bus, varebil, taxi og jernbane. 

 

Dette indebærer, at alle uddannelser, der er kernemål eller tilkoblede 

mål med undtagelse af kurser fra det obligatoriske fælleskatalog kan 

udbydes til følgende fælles kompetencebeskrivelser:  

 

FKB 2290 Lager, terminal og logistik,  

FKB 2280 Vejgodstranport,  

FKB 2220 National og international personbefordring med bus,  

FKB 2288 Personbefordring med bybus og rutebil,  

FKB 2859 Personbefordring med mindre køretøjer,  

FKB 2227 Særtransport,  

FKB 2225 Tanktransport,  

FKB 2226 Transport af levende dyr,  

FKB 2794 Transportarbejde i lufthavne,  

FKB 2868 Personbefordring med metro og letbane, 

FKB 2869 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel, 

FKB 2297 Renovation, 

FKB 2298 Vintertjeneste 

 

Samt enkelte certifikatuddannelser fra øvrige FKB’er: 

- 49566 Ajourføring for flyttechauffører  

- 48627 Ajourføring for kranførere  

- 47136 Vejen som arbejdsplads  

- 47796 Vejen som arbejdsplads - Autohjælp  

 

I bilag A er en oversigt over uddannelserne. Listen kan evt. ændres,  

og i så fald vil I blive orienteret.  

 

 Deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis 

væsentlige hensyn taler herfor. 

 

Dette indebærer, at ansatte i forsvaret har mulighed for at tage 

AMU med fysisk tilstedeværelse på institutionen, fx når uddannel-

sen er en forudsætning for en planlagt udsendelse. 
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Øvrige uddannelsesaktiviteter skal fortsat afholdes under de gældende 

retningslinjer for nødundervisning, hvor kursisterne ikke må møde op på 

institutionen. Det gælder ligeledes fortsat, at øvrige kurser heller ikke kan 

afholdes virksomhedsforlagt.  

 

De overordnede Retningslinjer for genåbningen kan findes på uvm.dk 

(link). 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ung-

doms- og voksenuddannelser kan findes her (link). 

 

Skolerne opfordres i øvrigt til at holde sig orienteret i Børne- og Under-

visningsministeriets faq på uvm.dk, som løbende bliver opdateret.  

 

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 til certifikatuddannelser mv. kan rettes til Matthias Haaber; 

Matthias.Haaber@stukuvm.dk, tlf. 33 95 56 91. 

 

Spørgsmål til arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret kan ret-

tes til Jørgen Brogaard Nielsen; Joergen.Brogaard.Nielsen@stukuvm.dk, 

tlf. 33 92 53  50. 

 

Spørgsmål til de sundhedsfaglige uddannelser kan rettes til Mette Hart-

vig, Mette.Hartvig@stukuvm.dk, tlf. 33 92 56 67. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

 

Direkte tlf.: +45 2012 9671 

E-mail: lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 
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