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Til udbydere af AMU 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 22) 

 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets AMU-udbydere med nyt i relation til COVID-19. I nyhedsbrevet 

orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger, 

information samt nye spørgsmål/svar. 

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-

ministeriet her:  

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Nyheder og lovgivning  

 

 

Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser 

 

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning 

m.v. er opdateret  

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, in-

stitutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 

(COVID-19) er blevet opdateret som følge af Aftale om yderligere genåbning i 

fase 2 og trådte i kraft den 27. maj 2020.  

 

Bekendtgørelsen kan findes her.  

 

Bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension 

af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 

Med Bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigel-

sesindsatsen som følge af COVID-19 åbnes op for store dele af beskæftigel-

sesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. 

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/hotline-og-hjaelp
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/666


Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomheds-

rettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge 

og tage imod henviste job. 

 

Der kan bevilges, påbegyndes og videreføres tilbud om vejledning og op-

kvalificering ved fysisk fremmøde. I Østdanmark dog kun hvis der er et 

job i den anden ende, eller hvis der er tale om ordinær uddannelse. 

AMU, OBU, FVU og avu betragtes som ordinær uddannelse i den for-

bindelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 27. maj 2020. 

 

Bekendtgørelsen kan findes her. 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, 

dagtilbud og andre tilbud til børn og unge 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 29. maj Information om forholdsregler 

ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge. I 

materialet beskrives, hvordan skoler og institutioner skal håndtere smitte 

og bryde smittekæder.  

 

Informationsmaterialet kan findes her.  

 

Nye spørgsmål/svar om AMU i uge 22 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-

vans for AMU er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdate-

res løbende. 

 

Spørgsmål  

Genåbning 

Hvad er omfattet af den udvidede genåbning af fase 2? 

Nødundervisning 

Hvordan kan AMU afvikles som nødundervisning? 

Prøver og beviser 

Hvordan afholdes AMU-prøver i nødundervisning, der afholdes som fjernundervisning? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/686
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

