
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

4. maj 2020 

Sags nr.: 20/08887 

 

 

Til udbydere af AMU 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 18) 

 

Børne- og Undervisningsministeriet sender fremadrettet et ugentlig ny-

hedsbrev til landets 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  

 

 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 
 
Præcisering af hvilke kurser der er omfattet af genåbningen 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt flere breve til alle 
AMU-udbydere samt en oversigt over AMU-aktiviteter omfattet af grad-
vis genåbning af skolerne. 

Læs det seneste brev her og oversigten her. 

 

Bekendtgørelsen findes her. 

  

Nyt fra Sundhedsstyrelsen  

Vejledning til ungdoms og voksenuddannelser er opdateret  

I version 5 af "Vejledningen for gradvis, kontrolleret genåbning af ung-

doms- og voksenuddannelser" er der den 20. april 2020 indarbejdet præ-

cisering omkring brug af desinfektionsmidler til rengøring, hvor ofte der 

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.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200429-supplerende-oplysninger-om-den-gradvise-genaabning-af-skolerne.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200504-oversigt-over-amu-aktiviteter-omfattet-af-gradvis-genaabning-af-skolerne.pdf?la=da
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/510


skal vaskes hænder og præcisering af, at elever, når det er nødvendigt, 

godt kan skifte klasselokale.  

Den opdaterede vejledning kan findes her.  

 

Nyt fra Beskæftigelsesministeriet  

Informationsmateriale til ungdoms- og voksenuddannelser på Ar-

bejdstilsynets hjemmeside  

Der er lagt informationsmateriale om, hvordan coronasmitte forebygges 

ved arbejde på ungdoms- og voksenuddannelser. Der suppleres løbende 

med nye spørgsmål/svar, og øvrige spørgsmål kan rettes til Arbejdstilsy-

nets call-center på telefon 70 12 12 88. 

Læs informationsmaterialet her.  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en 

række spørgsmål/svar om åbning for lediges deltagelse i kurser 

med fysisk fremmøde som led i den kontrollerede genåbning af det 

danske samfund 

 

Læs spørgsmål/svar her. 

 

Vejledning om arbejdsskadeerstatning ved smitte med coronavirus  

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeer-

statning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) 

på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med CO-

VID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes 

arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk for-

modning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet.  

Læs nyhed og find vejledningen her.  

 

Nye spørgsmål/svar om AMU i uge 18 

Følgende nye spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for AMU er 

lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. 

 

Spørgsmål  

Genåbning 

Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser er omfattet af den gradvise genåbning af skolerne? 

Er rengøringskurserne i AMU en del af genåbningspakken? 

Hvilke social- og sundhedsuddannelser kan med ændringen af åbningsbekendtgørelsen afholdes som til-

stedeværelsesundervisning? 

Kan AMU-kontraktuddannelser afholdes med fysisk tilstedeværelse på skolerne? 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1
https://at.dk/coronasider/coronasmitte-ungdoms-og-voksenuddannelser/
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus/aabning-for-kurser-fysisk-fremmoede-kontrollerede-genaabning-danske-samfund-spoergsmaal-svar/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/


Må der i AMU afholdes tilstedeværelsesundervisning, hvis Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, 

kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser overholdes? 

Certifikatuddannelser 

Er det alle typer af certifikatkurser, som kan afvikles som tilstedeværelsesundervisning? 

Er det kun certifikatkurser, hvor der deltager ledige med et job i udsigt, som må afvikles som tilstedevæ-

relsesundervisning? 

 

Øvrige spørgsmål/svar om AMU 

Følgende spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for AMU ligger 

ligeledes på uvm.dk/corona. Siden opdateres løbende. 

 

Spørgsmål  

Genåbning 

Må private udbydere af AMU-kurser genåbne for kurser inden for transport? 

Hvilke særlige hensyn kræves for, at ansatte i forsvaret kan tage AMU som tilstedeværelsesundervisning 

på uddannelser? 

Hvilke AMU-kurser indenfor transportområdet er med den ændrede genåbningsbekendtgørelse åbnet 

for tilstedeværelsesundervisning? 

Hvem må afholde de AMU-kurser, som ifølge genåbningsreglerne igen kan afholdes som tilstedeværel-

sesundervisning? 

Certifikatuddannelser 

Fastsættes der regler, som afgrænser målgruppen af ledige? 

Hvem vurderer, hvilke ledige, der kan starte på et certifikatkursus? 

Hvad sker der med certifikater, der skal fornys i løbet af kort tid, og hvor skolen er lukket grundet ka-

rantæne? 

Nødundervisning 

Kan planlagte kurser gennemføres som fjernundervisning? 

Kan rengøringskurser afholdes som tilstedeværelsesundervisning fra 14. april? 

Hvordan håndteres fremmøderegistrering/krav om aktiv deltagelse i nødundervisningen? 

Er der erstatningsundervisning i AMU? 

Hvad skal skolen være opmærksom på i forhold til deltagernes forudsætninger for at følge nødundervis-

ningen på AMU? 

Skal skolerne fortsat tilbyde alle deltagere en vurdering af deres basale færdigheder? 

Hvordan sikres det, at det er de tilmeldte kursister, der deltager i nødundervisningen og eventuel prøve? 

Hvordan kan AMU afvikles som nødundervisning? 

Skal VisKvalitet anvendes ved nødundervisning? 

Er der noget AMU, som ikke må afholdes som fjernundervisning? 

Kan den såkaldte ”lufthavnsmodel” anvendes til nødundervisning? 

Må underviseren befinde sig i eget hjem, når der afholdes fjernundervisning i AMU? 

Kan undervisning afholdes virksomhedsforlagt? Herunder må driftsoverenskomstparter (AOF m.fl.) 

eller private udbydere gennemføre virksomhedsforlagt undervisning? 

Kan ordningen med friere brug af gæstelærere i AMU anvendes på en måde, så virksomhedernes egne 

ansatte underviser på andre i AMU-kurser for andre ansatte i virksomheden? 

Prøver og beviser 

Hvordan afholdes AMU-prøver i nødundervisningen? 

I hvilke særlige situationer kan AMU-udbyderne vælge at dispensere fra prøvekravet? 



Hvorledes håndteres kravet om fremmøde ved afsluttende prøve ved deltagelse i undervisning tilrette-

lagt som fjernundervisning i medfør af forsøgsordningen?  

Hvornår udstedes AMU-bevis i nødundervisning? 

Taxametertilskud 

Det fremgår, at erhvervsskoler kan opnå tilskud for AMU-kurser, selv om disse trods bestræbelser på 

nødundervisning ikke kan gennemføres. Gælder det også for private AMU-udbydere? 

Ydes der taxametertilskud ved gennemførelse af nødundervisning på AMU? 

Ydes der taxametertilskud til kurser, der på grund af COVID-19 er aflyst? 

Ydes der taxametertilskud til undervisning tilrettelagt som fjernundervisning i medfør af forsøgsordnin-

gen, medens nødreglerne gælder? 

Deltagerbetaling 

Hvilke regler gælder for deltagerbetaling i forbindelse med nødundervisning? 

Hvilke regler gælder for deltagerbetaling, hvis et kursus ikke kan gennemføres på grund af COVID-19, 

og derfor udskydes til et senere tidspunkt? 

Hvilke regler gælder for deltagerbetaling ved deltagelse i undervisning tilrettelagt som fjernundervisning 

i medfør af forsøgsordningen, medens nødreglerne gælder?  

VEU-godtgørelse 

Kan man få VEU-godtgørelse ved deltagelse i undervisning tilrettelagt som fjernundervisning i medfør 

af forsøgsordningen, mens nødreglerne gælder? 

Kan man få VEU-godtgørelse for kurser, som ikke er afsluttet, fordi prøven eller praktiske øvelser er 

udskudt? 

Fraviges der i nødperioden fra reglen om, at man skal være i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i en 

eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter uddannelsen for at få VEU-

godtgørelse i nødperioden? 

Kan man få VEU-godtgørelse, når man deltager i nødundervisning? 

Kan man få VEU-godtgørelse for et kursus, der på grund af COVID-19 er udskudt til et senere tids-

punkt eller aflyst? 

Er forsøgsordningen med VEU-godtgørelse til 100 pct. fjernundervisning stadig aktuel? 

Kursister 

Kan medarbejdere deltage i VEU i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med løn? 

Kan en virksomhed takke ja tak til en hjælpepakke - og så hoppe ud af ordningen i for eksempel 14 

dage, fordi det er muligt at sende medarbejderen på AMU-kursus - for så at hoppe tilbage i ordningen, 

når medarbejderens kursus er slut? 

Må nødundervisningen anvendes til, at AMU-udbyderne sender egne ansatte på egne kurser (og får til-

skud og VEU-godtgørelse hertil)? 

Private AMU-udbydere 

Indtægtsdækket virksomhed tæller også som AMU-kurser i beskæftigelsessystemet. Vil udbyderne blive 

kompenseret for aflyste IDV-kurser? 

Er private VEU-udbydere omfattet af regeringens udmelding om, at uddannelsesinstitutioner lukker for 

fysisk fremmøde? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  




