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Til udbydere af AMU 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 26) 

 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets AMU-udbydere med nyt i relation til COVID-19. Dette er sidste ny-

hedsbrev på denne side af sommerferien. 

 

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin-

jer, 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  

 

 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Sænket deltagerbetaling til AMU-certifikatkurser 

Finansudvalget tiltrådte 25. juni aktstykke, der giver hjemmel til, at per-

soner med en uddannelse ud over faglært niveau får adgang til certifikat-

kurser i AMU på ordinære vilkår i 2020 og 2021. Personer med en vide-

regående uddannelse vil derfor udløse statsligt taxametertilskud og betale 

deltagerbetaling på samme vilkår som faglærte og ufaglærte, når de delta-

ger på et certifikatkursus i regi af AMU.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder på de administrative æn-

dringer i forhold til tilskud, så ændringen kan få virkning fra 1. septem-

ber 2020. 

 

Aktstykket kan findes her. 
 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.254/index.htm


Fælles brev til landets uddannelsesinstitutioner 

Børne- og undervisningsministeren har i fællesskab med organisationerne 

på uddannelsesområdet sendt et brev til institutioner for ungdoms- og 

voksenuddannelser samt FGU. I brevet kvitteres der for den særlige ind-

sats, som lærere, ledere mv. har leveret i dette forår. 

 

Brevet kan findes her. 

 

Nye spørgsmål/svar om AMU i uge 26 

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  

Rejser til udlandet 

Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten? 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200625-faellesbrev-til-ungdoms--og-voksenuddannelsessektoren.pdf?la=da



