
-

-

-

-

-

-

-

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf. nr.: 33 92 50 00

E-mail: stuk@stukuvm.dk

www.stukuvm.dk

CVR nr.: 29634750

20. marts 2020

Sags nr.: 20/05267

Til alle udbydere af avu, FVU og OBU 

Særlige opmærksomhedspunkter for avu, FVU og OBU afviklet 

som nødundervisning 

I forlængelse af det generelle brev, Orientering om nye regler i forbin

delse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19, ønsker 

styrelsen at henlede institutionernes opmærksomhed på en række af væ

sentlige opmærksomhedspunkter i forhold til afvikling af nødundervis

ning på avu, FVU og OBU. I overskriften fremgår det, om ændringer 

gælder for alle områder, eller kun for et enkelt område. 

Kravet om 20 procents tilstedeværelse fraviges – avu 

Bestemmelsen om, at mindst 20 procent af et fags uddannelsestid skal 

tilrettelægges med samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist på avu, fra

viges.  

VLV2 og VMV2 anvendes ikke ved optagelse – FVU 

Bestemmelsen om, at optagelse til FVU-læsning og FVU-matematik er 

betinget af brug af de obligatoriske test, VLV2 og VMV2 fraviges.  

Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen oprethol

des, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er medarbej

dere med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår 

samtalerne. Da der ikke kan ske fysisk fremmøde, må institutionen sikre 

sig identiteten på ansøger under optagelsessamtalen fx ved pas eller køre

kort. Det foreslås i den forbindelse, at samtalen foregår via en digital 

platform, som ansøger er tryg ved og med informeret samtykke, såfremt 

der er tale om en ikke sikker forbindelse.  

Styrelsen forventer, at udbyderne meget omhyggeligt vurderer, dels om 

ansøger er i målgruppen for FVU, dels om ansøger har de nødvendige 

færdigheder, kompetencer og relevant udstyr til at kunne få udbytte af et 

virtuelt tilrettelagt forløb.  

Der må derfor spørges ind til, om ansøger: 

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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• Har adgang til computer med internetforbindelse minimum i et om

fang, der svarer til kursets varighed  

• Har grundlæggende it-færdigheder, dvs. kan:  

o håndtere forskelligartede programmer med pegeredskab og ta

statur 

o lagre og hente data fra lokale samt eksterne/centrale lagrings

medier  

o modtage og besvare e-mails og andre digitale beskeder på rele

vante digitale enheder 

o vedhæfte filer samt åbne vedhæftninger i e-mail på relevante di

gitale enheder  

o følge vejledninger, herunder også instruktionsvideoer. 

o kan anvende tildelte brugernavne og adgangskoder til at tilgå 

forskellige platforme. 

• Har kompetence til at gennemføre et videoopkald, hvis (dele af) un

dervisningen skal foregå synkront samt adgang til webcam, headset 

og tilstrækkelig båndbredde. 

Det er styrelsens vurdering, at FVU-start-deltagere generelt ikke vil være 

i målgruppen for virtuel undervisning. Som følge af deres sproglige ni

veau er kropssprog, relation og stilladserede og varierede arbejdsformer 

centrale. Såfremt der i den givne situation alligevel igangsættes FVU-

start-forløb som online-undervisning, skal udbyderen være indstillet på 

en afviklingsform, der vil kræve en ekstraordinær stor indsats i forhold til 

opfølgning og støtte. 

Den nationale ordblindetest kan gennemføres virtuelt - OBU 

Samtale og testning med ordblindetesten kan gennemføres online. Ansø

ger skal i forbindelse med testsituationen identificere sig selv ved pas el

ler kørekort.   

Den testansvarlige på uddannelsesstedet skal tildele test, og ansøger log

ger på testen med UNI-login eller nem-ID. Den testansvarlige skal via en 

sikker forbindelse[1] overvære testdeltagerens gennemførelse af Ordblin

detesten. Det kan ske ved, at den voksne deler sin skærm samtidig med, 

at et dialogbillede er åbent. En lydforbindelse er ikke tilstrækkelig. 

Foruden de nuværende krav til optagelse skal ansøger have de nødven

dige færdigheder, kompetencer og relevant udstyr til at kunne få udbytte 

af OBU som virtuelt tilrettelagt forløb.  

[1] Med ’sikker forbindelse’ menes et kommunikationsværktøj som institutionen har ind

gået en databehandleraftale med og/eller vurderet egnet til kommunikation af føl

somme persondata, således at institutionen har kontrol med bl.a. datas sletning og op

bevaring. Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, for så vidt angår 

GDPR her https://emu.dk/avu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-

med-covid-19/forlagene-stiller-digitale og her: https://emu.dk/sites/default/fi-

les/2020-03/Gode%20r%C3%A5d%20om%20datasikkerhed%20ved%20vir-

tuel%20undervisning_0.docx

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Gode%20r%C3%A5d%20om%20datasikkerhed%20ved%20virtuel%20undervisning_0.docx
https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Gode%20r%C3%A5d%20om%20datasikkerhed%20ved%20virtuel%20undervisning_0.docx
https://emu.dk/avu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/forlagene-stiller-digitale
https://emu.dk/avu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/forlagene-stiller-digitale
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Der må derfor spørges ind til, om ansøger: 

• Har adgang til computer med internetforbindelse minimum i et om

fang, der svarer til kursets omfang  

• Har grundlæggende it-færdigheder, dvs. kan:  

o håndtere forskelligartede programmer med pegeredskab og ta

statur 

o lagre og hente data fra lokale samt eksterne/centrale lagrings

medier  

o modtage og besvare e-mails og andre digitale beskeder på rele

vante digitale enheder 

o vedhæfte filer samt åbne vedhæftninger i e-mail på relevante di

gitale enheder  

o følge vejledninger, herunder også instruktionsvideoer. 

o kan anvende tildelte brugernavne og adgangskoder til at tilgå 

forskellige platforme. 

• Har kompetence til at gennemføre et videoopkald, hvis (dele af) un

dervisningen skal foregå synkront samt adgang til webcam, headset 

og tilstrækkelig båndbredde. 

• Har adgang til kompenserende it-hjælpemidler, hvis det er nødven

digt for undervisningen. 

Uddannelsesstedet skal give tilstrækkelig tilbagemelding på testresultatet 

og vejlede den voksne til relevant undervisningstilbud i forlængelse af 

testningen.  

Generelt skal opmærksomheden herudover henledes på, at: 

Det er vigtigt at hjælpe hinanden på alle områder 

Hvis en anden institution har brug for hjælp fra jer for at kunne gennem

føre nødundervisning, skal I i fornødent omfang yde institutionen bi

stand. Tilsvarende kan I have en forventning om, at andre institutioner 

stiller op for jer, hvis I har behov for det. Konkret kan det fx gælde de

ling af undervisningsmaterialer til og knowhow om virtuelt tilrettelagt 

undervisning.  

Styrelsen appellerer til, at alle strækker sig langt for at få undervisningen 

til at fungere under de nuværende vanskelige forhold.  

Står jeres udbud rigtigt på voksenuddannelse.dk alle områder? 

Det er vigtigt, at I sikrer jer, at der er indberettet korrekt på uddannelses

guiden.dk – det er her indholdet på voksenuddannelse.dk trækkes fra.  

Hvis I har ændringer, så gå ind på  https://www.ug.dk/servicemenu/ud-

dannelsesguidens-udbyderside. På siden anvises, hvordan du får hjælp og 

svar på spørgsmål vedr. indberetning. 

https://www.ug.dk/servicemenu/uddannelsesguidens-udbyderside
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Spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til chefjurist Marianne Winther 

Jarl på Marianne.Winther.Jarl@stukuvm.dk eller tlf. 3392 5369 

Øvrige spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Institutionerne opfordres endvidere til at holde sig orienterede på mini

steriets side med spørgsmål/svar om bl.a. tilrettelæggelse og gennemfø

relse af nødundervisning, der løbende opdateres:  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinsti

tutioner-om-coronavirus-covid-19

VUC bedes straks videreformidle dette brev til sine driftsoverenskomst

parter. 

Med venlig hilsen 

Susanne Anthony 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 2329 3626 

Susanne.Anthony@stukuvm.dk

mailto:Marianne.Winther.Jarl@stukuvm.dk
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
mailto:Susanne.Anthony@stukuvm.dk
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