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Til alle AMU-udbydere 

 

Supplerende oplysninger om den gradvise genåbning af skolerne  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte d. 21. april brev til alle 

AMU-udbydere om gradvis genåbning af skolerne med information om 

de nye retningslinjer, der følger af ”Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kon-

trolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbin-

delse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)” samt ændringer 

af 17. april 2020.  

 

Med dette brev vil styrelsen uddybe og supplere den udsendte informa-

tion i forhold til uddannelser med myndighedskrav og sundhedsfaglige 

uddannelser.  

 

Uddannelser med myndighedskrav 

Uddannelser med myndighedskrav (certifikat) er omfattet af genåbnin-

gen, med følgende afgrænsning, som blev meldt ud i brev af 17. april: 

 

 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.  

 

Med dette brev uddybes ovenstående angivelse af ”andre deltagere” som 

følgende: 

 Kurserne må kun afholdes, hvis der er tilmeldt en eller flere ledige.  

 Eventuelle tomme pladser herudover kan fyldes op med øvrige del-

tagere, hvis kursist eller arbejdsplads vurderer at erhvervelse af certi-

fikatet er relevant for at fastholde eller skifte til beskæftigelse i et 

specifikt job.  
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Sundhedsfaglige uddannelser 

Der er på nuværende tidspunkt ikke åbnet for social- og sundhedsfaglige 

uddannelser og kurser. Såfremt der ændres i dette, vil der blive udsendt 

et brev herom. 

 

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 de uddannelsesaktiviteter, der er om-

fattet af bekendtgørelsen og udmeldt af styrelsen. Styrelsen har udarbej-

det en samlet oversigt med tilhørende bilag, som er vedlagt dette brev. 

Oversigten kan i øvrigt findes under Børne- og Undervisningsministeri-

ets faq på uvm.dk. Hvis der sker ændringer i oversigten eller bilagene, vil 

I blive informeret. 

 

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 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 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsrettet-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsrettet-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200413-her-er-rammerne-for-genaabning-af-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsrettet-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsrettet-veu
mailto:Anne.Mette.Vang-Rydall@stukuvm.dk
mailto:Matthias.Haaber@stukuvm.dk
mailto:Mette.Hartvig@stukuvm.dk


 3 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

 

 

 


