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Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COViD-19 (uge 40)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets 

AMU-udbydere med nyt i relation til COVID-19. 

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin

jer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse 

med COVID-19 på ovennævnte undervisningsområde. 

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 

Nyt fra Sundhedsmyndigheder 

På et pressemøde fredag den 25. september 2020 kom sundhedsministe

ren med en række nye meldinger som følge af stigningen i antallet af CO

VID-19-smittede. Det betyder, at de tiltag, der blev meldt ud den 18. 

september, er blevet forlænget til den 18. oktober – herunder anbefalin

gen om sociale arrangementer. Skolerne er lige som tidligere fortsat und

taget for reglerne om forsamlingsforbuddet på 50 personer. 

Læse mere om stigende smitte og myndighedernes tiltag.

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 40 med relevans for AMU 

Nye spørgsmål/svar om sociale arrangementer og lejrskoler, studieture m.v. [Generelt] 

Lørdag den 26. september 2020 blev der offentliggjort tre nye spørgs

mål/svar om sociale arrangementer og lejrskoler, studieture m.v. Der har 

været usikkerhed om, hvorvidt idræts- og fritidsaktiviteter i foreningsregi 

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/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/Stigende-smitte-faar-myndighederne-til-at-forlaenge-og-skaerpe-tiltag-mod-COVID-19.aspx
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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også var omfattet af aflysning af sociale arrangementer. Dette er ikke til

fældet. 

Mandag den 28. september 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar, hvor det bl.a. fremgår, at Sundhedsmyndighedernes anbefaling 

om at aflyse sociale arrangementer m.v. foreløbig er gældende til den 18. 

oktober 2020. 

Se de nye spørgsmål/svar om sociale arrangementer og lejrskoler, studie

ture m.v. 

Nyt spørgsmål/svar om fravær  

Tirsdag den 29. september 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om fravær.  

Se det nye spørgsmål/svar om fravær.  

Nyt spørgsmål/svar om nødundervisning  

Fredag den 25. september 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om nødundervisning.  

Se det nye spørgsmål/svar om nødundervisning. 

Nyt spørgsmål/svar om deltagerbetaling 

Tirsdag den 29. september 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om deltagerbetaling. 

Se det nye spørgsmål/svar om deltagerbetaling. 

Nye spørgsmål/svar om VEU-godtgørelse [Erhvervsrettet VEU (AMU) 

Tirsdag den 29. september 2020 blev der offentliggjort nye spørgs

mål/svar om VEU-godtgørelse. 

Se de nye spørgsmål/svar om VEU-godtgørelse. 

Nedenstående nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt 

på uvm.dk/corona den seneste uge. Læs siden om spørgsmål/svar, der

opdateres løbende.

Spørgsmål  

Generelt - Sociale arrangementer og lejrskoler, studieture m.v. 

Får skolen eller institutionen erstatning for det tab, som skolen eller institutionen måtte 

lide på grund af aflyste arrangementer, kolonier, lejrskoler eller studieture? [26/9 kl. 18:15]  

Har Børne- og Undervisningsministeriet regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til 

kolonier, lejrskoler eller studieture? [26/9 kl. 18:15] 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
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/spoergsmaal-og-svar/erhvervsrettet-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
http://www.uvm.dk/corona
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Hvem træffer beslutning om, at sociale arrangementer, kolonier, lejrskoler og studieture 

skal aflyses? [26/9 kl. 18:15] 

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms

samt voksenuddannelser? [28/9 kl. 13:50] 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser 

Hvilke regler gælder, hvis en underviser har COVID-19 relateret fravær, for eksempel har 

COVID-19, venter på test eller testsvar eller er hjemme med barn, der er hjemsendt? 

[29/9 kl.11:00] 

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning? [25/9 kl. 14:30]  

Erhvervsrettet VEU (AMU) 

Hvad sker der med deltagerbetalingen, hvis man ikke kan møde på skolen, fordi man skal 

testes på grund af mistanke om smitte med covid-19, venter på testsvar, eller man er testet 

positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning? [29/9 KL.11:15] 

Er man berettiget til VEU-godtgørelse, hvis et kursus aflyses eller udskydes? [29/9 kl. 

11:15] 

Er man berettiget til VEU-godtgørelse, hvis man testes positiv for covid-19 og er syge

meldt? [29/9 kl. 11:15] 

Er man berettiget til VEU-godtgørelse, hvis man ikke kan møde på skolen, fordi man skal 

testes på grund af mistanke om smitte med covid-19, eller venter på testsvar? [29/9 kl. 

11:15] 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 20 12 96 71 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk

mailto:lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk
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