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Til alle AMU-udbydere

Forlængelse af restriktioner og præcisering af undtagelser

Den 29. december 2020 meddelte regeringen, at de restriktioner, som 

stod til at udløbe den 3. januar 2021 i forbindelse med COVID-19, blev 

forlænget indtil den 17. januar 2021. Den 13. januar 2021 meddelte rege-

ringen, at restriktionerne blev yderligere forlænget (foreløbigt) til den 7. 

februar.

Restriktionerne indebærer, at AMU-udbydere fortsat ikke må modtage 

kursister til undervisning med fysisk fremmøde. Der skal i stedet gen-

nemføres nødundervisning i form af fjernundervisning med mindre der 

er tale om certifikatkurser. I forbindelse med forlængelse af de gældende 

restriktioner er det præciseret, at undtagelsen gælder følgende grupper:

• Certifikatuddannelser samt deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser 

med myndighedskrav (branche- og myndighedscertifikat).

• Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis 

væsentlige hensyn taler herfor.

• Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage 

og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er omfattet 

af fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i medfør af lov 

om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

• Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af 

fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed 

med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkeds-

uddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på be-

skæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerar-

bejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Herudover kan deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, 

herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af 

samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at op-

kvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til 

håndtering af covid-19. Dette omfatter fx kursister på portøruddan-
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nelsen, hvis en konkret arbejdsgiver har behov for, at kursisten fort-

sætter sin uddannelse eller på anden vis opkvalificerer sig med henblik 

på, kursisten skal indgå i beredskab til håndtering af covid-19.

Præcisering af hvilke certifikatuddannelser, som er undtaget fra 

nedlukning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget flere henvendelser 

fra AMU-udbydere, som er i tvivl om, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser 

som er undtaget fra restriktionerne om, at kursisterne ikke må møde 

fysisk op hos udbyderen.

Derfor præciserer styrelsen med dette brev, at alle AMU-

certifikatuddannelser, som er markeret som certifikatuddannelser i ud-

dannelsesadministration.dk, samt uddannelser, som tilsammen er en for-

udsætning for at kunne opnå en autorisation eller et certifikat, som fx 

kloakmesteruddannelserne, er undtaget fra, at kursisterne ikke må deltage 

fysisk i undervisningen hos udbyderen.

Hertil kommer, at certifikatuddannelser, der afholdes som indtægtsdæk-

ket virksomhed, ligeledes er undtaget fra nedlukningen.

Som bilag til dette brev (bilag A) udsender styrelsen en oversigt over alle 

AMU-certifikatuddannelser, som er markeret som en certifikatuddannel-

se i uddannelsesadministration.dk fra 4. januar 2021. Listen omfatter 

alene arbejdsmarkedsuddannelser, som enkeltvis kan føre til certifikat og 

ikke fx kloakmesteruddannelserne og lignende forløb, som også fører til 

et certifikat eller en autorisation, samt certifikatuddannelser der afholdes 

som indtægtsdækket virksomhed, selvom disse ligeledes er undtaget fra 

nedlukningen

Det er på uddannelsesadministration.dk muligt selv at hente et udtræk 

over AMU-certifikatuddannelser. Dette opdateres løbende og kan findes 

under fanen ”Oversigter” og punktet ”Arbejdsmarkedsuddannelser med 

certifikat”. Her findes både en Word- og Excel-version. Direkte link til 

sidstnævnte er indsat her:

https://uddannelsesadministration.dk/Temp/Oversigt%20over%20alle

%20aktuelle%20certifikater.xls

AMU-certifikatuddannelserne og øvrige uddannelser, som samlet fører til 

et certifikat eller en autorisation, kan både afholdes hos udbyderen samt 

virksomhedsforlagt. Afholdelse af undervisningen kan dog kun ske, hvis 

det foregår i overensstemmelse med Undervisningsministeriets retnings-

linjer samt Sundhedsstyrelsens vejledning ”COVID-19: Forebyggelse af 

smittespredning”. Udbyderen har ansvar for at organisere undervisnin-

gen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Spørgsmål
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Generelle spørgsmål til dette brev kan rettes til Anne Mette Vang-Rydall; 

Anne.Mette.Vang-Rydall@stukuvm.dk, tlf. 33 92 53 40.

Spørgsmål til certifikatuddannelser, indtægtsdækket virksomhed mv. kan 

rettes til Matthias Haaber; Matthias.Haaber@stukuvm.dk, tlf. 33 95 56 

91.

Spørgsmål til Bilag A samt udtræk fra uddannelsesadministration.dk kan 

rettes til Jesper Christian Pedersen; Je-

sper.Christian.Pedersen@stukuvm.dk, tlf. 33 92 52 73.

Derudover opfordres AMU-udbyderne til at holde sig orienteret i Børne- 

og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar på www.uvm.dk, som 

løbende bliver opdateret.

Med venlig hilsen

Lisbeth Bang Thorsen

Kontorchef

Direkte tlf. +45 20 12 96 71

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk
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