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Til udbydere af AMU 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 20) 

 

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 genåbningens anden fase 
og gælder fra mandag den 18. maj 2020.   
 
Find nyheden her og bekendtgørelsen her. 
 
Skolehjem åbnes op som led i genåbningens anden fase 
Søndag den 17. maj blev det offentliggjort, at genåbningens fase to også 
kommer til at gælde for elever på skolehjem for erhvervsuddannelsesele-
ver og AMU-kursister samt kostelever i 6.-10. klasse på fri- og privatsko-
ler.  
 
Regeringen vil gennemføre en bekendtgørelsesændring snarest muligt, og 
det forventes, at det allerede fra mandag den 18. maj bliver muligt at få 
eleverne tilbage til deres skolehjem og kostskole i takt med, at skolernes 

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/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200516-bekendtgoerelser-er-opdateret-som-foelge-af-genaabningens-anden-fase
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/627


bestyrelse vurderer, at det ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger er 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Læs nyheden her.  
 
Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet  
 
Retningslinjer for genåbningens anden fase 
Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 13. maj ram-
merne for genåbningens anden fase på ministeriets område. Retningslin-
jerne fastslår blandt andet, hvilke elevgrupper på de forskellige uddannel-
ser der er omfattet af genåbningen. 
 
Det vil fortsat bero på en lokal beslutning, hvornår og hvordan skoler og 
uddannelser kan åbne for de elever, der er en del af genåbningens anden 
fase. Derfor forventes alle ikke at være klar til at åbne på samme tid og i 
samme form, men åbningen vil ske løbende fra mandag den 18. maj. 
 
Retningslinjerne er justeret den 15. maj 2020 ift. de sundhedsmæssige an-
befalinger. 
 
Læs nyheden her og retningslinjerne for genåbning af skoler og uddan-
nelsesinstitutioner her. 
 
Brev til AMU-udbydere om retningslinjer for anden fase af genåb-
ningen af skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Under-
visningsministeriets område 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte den 14. maj brev til alle 

AMU-udbyderne, hvori det fremgår, hvilke AMU-aktiviteter der åbnes 

for i genåbningens fase 2. Genåbningen omfatter følgende: 

 

 Alle deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav 

(myndigheds- eller branchecertifikat) – både beskæftigede og ledige. 

 Deltagere, der er i gang med de sidste 6 måneder af uddannelser be-

stående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb. 

 Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage 

til og kvalificere indsatsen inden for professionel erhvervsrengøring. 

Dette indebærer, at alle uddannelser, der er kernemål i ”FKB 2679 

Rengøringsservice” kan udbydes. 
 

Find brevet her og det medsendte bilag med oversigt over uddannelser 
omfattet af fase 1 og 2 her.  
 

Nye spørgsmål/svar om AMU i uge 20 

Som følge af Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning og Aftale om plan 
for genåbning af Danmark er Børne- og Undervisningsministeriet i gang 
med en større gennemgang af de spørgsmål/svar, der ligger på 
uvm.dk/corona. Siden opdateres løbende. 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200517-eud-elever-kan-vende-tilbage-og-bo-paa-deres-skolehjem-samme-for-kostelever-paa-fri-og-privat
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200513-retningslinjer-for-skoler-og-uddannelsesinstitutioner.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200515-brev-til-alle-amu-udbydere-om-retningslinjer-for-2--fase-af-genaabningen-af-skolerne-14-5-20.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200515-bilag-a-oversigt-over-amu-maal-omfattet-af-1--og-2--fase-af-genaabningen-af-skolerne.pdf?la=da


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 

Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser er omfattet af den gradvise genåbning af skolerne? 

Hvilke rengøringskurser i AMU er en del af genåbningspakken? 

Kan AMU-kontraktuddannelser afholdes med fysisk tilstedeværelse på skolerne? 

Lønkompensation 

Vil man kunne kombinere en af regeringens hjælpepakker (fx hvor de hjælper virksomheden med 75 
%/90 % af den ansattes løn) med VEU-godtgørelse -  evt. så den supplerer op, så virksomheden – ved 
at sende medarbejderen på kursus vil kunne få dækket fx 100 % af medarbejderens løn? 

Kan en virksomhed takke ja tak til en hjælpepakke - og så hoppe ud af ordningen i fx 14 dage, fordi det 
er muligt, at sende medarbejderen på AMU-kursus – for så at hoppe tilbage i ordningen, når medarbej-
derens kursus er slut? 

Hvad er mulighederne for at kombinere trepartsaftalen om løn til hjemsendte med VEU? Dvs. kan der 
være pauser i hjemsendelsen, hvor medarbejdere deltager i VEU som fjernundervisning med VEU-
godtgørelse og evt. tilskud fra kompetencefonde som lønkompensation? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  


