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Til udbydere af AMU 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 10) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udbyde-

re af AMU 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.  

 

Området er under stadig udvikling, hvorfor alle udbydere opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer fra 4. marts kl. 12.00 til den 12. marts kl. 08:00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Nyheder og lovgivning  

 

Nyt fra Justitsministeriet 

Implementering af politisk forståelse af 24. februar 2021 om genåbning 
Gradvis genåbning af skoler og uddannelser fortsætter. Højskoler og 

efterskoler åbner over hele landet. Den 24. februar 2021 indgik regerin-

gen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en fælles forståelse om en 

markant og ansvarlig genåbning. Af forståelsen fremgik det, at der bl.a. 

skulle ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere 

smitteforebyggende foranstaltninger kan åbne i hele landet pr. 15. marts 

2021. Det fremgik ligeledes, at afgangselever i grundskoler samt på ung-

doms- og voksenuddannelser i øvrige landsdele skal tilbage med 50 pct. 

fremmøde, hvis smittesituationen tillader det. Endelig var det en del af 

forståelsen, at yderligere åbning af mindre øer skulle overvejes. 

Se hele pressemeddelelsen her (jm.dk) 

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.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/implementering-af-politisk-forstaaelse-af-24-februar-2021-om-genaabning/
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Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Overblik over genåbning fra 14. marts 

På børne- og undervisningsområdet er der åbnet for fysisk fremmøde i 

forskelligt omfang alt efter landsdel. På uvm.dk gives et overblik over, 

hvad der fra den 14. marts 2021 er åbent på ministeriets område. 

Se overblik her (uvm.dk) 

 

Gradvis genåbning af skoler og uddannelser fortsætter 

På baggrund af en vurdering fra Epidemikommissionen lægges der op til 

yderligere genåbning fra 14. marts. Det betyder blandt andet, at alle lan-

dets efterskoleelever kan vende tilbage, mens afgangselever i store dele af 

landet kan se frem til at møde i skole hver anden uge. 

Læs nyheden her (uvm.dk) 

 

Nye retningslinjer publiceret  

Børne- og undervisningsministeriet har publiceret nye, generelle vejled-

ninger om retningslinjer, anbefalinger og restriktioner samt specifikke 

vejledninger om retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for de åbne-

de landsdele. Vær opmærksom på, at de nye retningslinjer først er gæl-

dende fra 14. marts og med forbehold for udstedelse af bekendtgørelse. 

 

Der er bl.a. publiceret følgende nye retningslinjer:  

 

 Retningslinjer for Jylland, Fyn, samt Vest- og Sydsjælland (gældende 

fra 14. marts) – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

 Retningslinjer for Bornholm og ikke-brofaste øer (gældende fra 14. 

marts) – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

 Generelle retningslinjer ungdoms- og voksenuddannelser gældende 

fra 14. marts – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

 Retningslinjer for COVID19-test i forbindelse med genåbning af 

grundskoler (herunder efterskoler og frie fagskoler) og ungdoms- og 

voksenuddannelser fra 14. marts – retningslinjerne kan findes her 

(uvm.dk) 

 

Vejledning til håndtering af hurtigtest fra Sundhedsstyrelsen: 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger brug af hurtig-

test og håndtering af positive svar på hurtigtest.  

 

 Find anbefaling for brug af hurtigtest her (sst.dk) 

 Find vejledning til, hvad du skal gøre, hvis du bliver testet positiv 

med en hurtigtest? (sst.dk) 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210309-gradvis-genaabning-af-skoler-og-uddannelser-fortsaetter
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/One-pager---Testet-positiv-med-en-hurtigtest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/One-pager---Testet-positiv-med-en-hurtigtest
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De nugældende retningslinjer vedrørende bl.a. voksenuddannelse gæl-

dende til og med 13. marts kan fortsat findes på siden om retningslinjer – 

find nugældende retningslinjer her (uvm.dk) 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 10 med relevans for udbydere 

af AMU 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

På siden Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser er der offentlig-

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål: 

 Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning 

den 14. marts 2021? 

 Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale 

nedlukning frem til den 5. april? 

 Hvordan og hvem udfylder lægeattesten, når det omhandler fritagel-

se fra test? 

 Hvorfor oplyses der ikke om årsagen til fritagelsen for test af CO-

VID-19 i lægeattesten? 

 Hvordan refunderes skolen for lægeattesten? 

 Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning 

den 14. marts 2021? 

 Skal der åbnes op fra den 14. marts 2021, hvis skolen/institutionen 

på det tidspunkt ikke er klar til at efterleve de sundhedsfaglige ret-

ningslinjer? 

 Er der begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter sko-

lerne må arrangere? 

 Må elever, kursister og deltagere, som kun må møde frem til under-

visning udenfor benytte skolens toiletter? 

 For de elevgrupper, som må kun må fremmøde 50 pct., kan skoler 

og institutioner her lade elever deltage på flere forskellige valghold 

om ugen? 

 Må skolen/institutionen etablere nye hold for hver fremmøde-uge, 

for de elever, kursister og deltager, som har fremmøde 50 pct.? 

 Hvilke elever mv. er ”afgangselever”? 

 Er det en betingelse for at åbne op, at skolen/institutionen har etab-

leret sine egen testkapacitet? 

 Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner 

hvis én i stuen/klassen/gruppen er smittet med COVID-19? 

 Gælder krav om 50 pct. fremmøde også for lærere og undervisere? 

 Må skolen eller institutionen organisere møder blandt elever-

ne/kursister/deltagere uden deltagelse af en lærer eller pædagogiske 

personale?                                                                                            

 Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

 Er det en betingelse for at åbne op 1. marts, at skolen/institutionen 

har etableret sine egen testkapacitet? 

 Gælder kravet om test af deltagere og undervisere også for virk-

somhedsforlagt undervisning? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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 Er skoler og institutioner pålagt at skulle kompensere ansatte for at 

lade sig teste, hvis det ikke findes muligt at gennemføre tests i ar-

bejdstiden, og kompenseres institutionerne i så fald for disse udgif-

ter af staten? 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk) 

 
Erhvervsrettet VEU (AMU) 

På siden Erhvervsrettet VEU (AMU) er der offentliggjort følgende nye 

eller opdaterede spørgsmål:  

 Hvordan afholdes AMU-prøver i nødundervisning, der afholdes 

som fjernundervisning?  

 Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser kan fortsat afholdes med fysisk 

fremmøde også uden for de genåbnede områder? 

 Hvordan håndteres smitterisiko ved gennemførelse af AMU-

certifikatkurser, hvor afstandsanbefaling på 2 meter ikke kan over-

holdes? 

 Må en uddannelsesinstitution gennemføre virksomhedsforlagt un-

dervisning med fysisk fremmøde? 
Se de nye eller opdaterede spørgsmål vedr. AMU her (uvm.dk) 

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 11/3 kl. 14:01 

Særligt om nedlukning 

Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale nedlukning frem til den 5. 
april? 

Lægeattest 

Hvordan og hvem udfylder lægeattesten, når det omhandler fritagelse fra test? 

Hvorfor oplyses der ikke om årsagen til fritagelsen for test af COVID-19 i lægeattesten? 

Hvordan refunderes skolen for lægeattesten? 

Særligt om forårets genåbninger 

Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning den 14. marts 2021? 

Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning den 14. marts 2021? 

Skal der åbnes op fra den 14. marts 2021, hvis skolen/institutionen på det tidspunkt ikke er klar 
til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer? 

Er der begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter skolerne må arrangere? 

Må elever, kursister og deltagere, som kun må møde frem til undervisning udenfor benytte sko-
lens toiletter? 

For de elevgrupper, som må kun må fremmøde 50 pct., kan skoler og institutioner her lade ele-
ver deltage på flere forskellige valghold om ugen? 

Må skolen/institutionen etablere nye hold for hver fremmødeuge, for de elever, kursister og 
deltager, som har fremmøde 50 pct.? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu#top
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/stu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/stu
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Hvilke elever mv. er ”afgangselever”? 

Særligt for Nordjylland og Vestjylland og Bornholm 

Gælder krav om 50 pct. fremmøde også for lærere og undervisere? 

Symptomer og håndtering af smitte 

Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner hvis én i stu-
en/klassen/gruppen er smittet med COVID-19? 

Trivselsaftale 

Må skolen eller institutionen organisere møder blandt eleverne/kursister/deltagere uden delta-

gelse af en lærer eller pædagogiske personale? 

Nødundervisning 

Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

Test 

Er det en betingelse for at åbne op 1. marts, at skolen/institutionen har etableret sine egen test-

kapacitet? 

Gælder kravet om test af deltagere og undervisere også for virksomhedsforlagt undervisning? 

Er skoler og institutioner pålagt at skulle kompensere ansatte for at lade sig teste, hvis det ikke 

findes muligt at gennemføre tests i arbejdstiden, og kompenseres institutionerne i så fald for 

disse udgifter af staten? 

Er det en betingelse for at åbne op, at skolen/institutionen har etableret sine egen testkapacitet? 

Erhvervsrettet VEU (AMU). Opdateret 08/03 kl. 14:06 

Kurser undtaget fra nedlukning 

Hvordan håndteres smitterisiko ved gennemførelse af AMU-certifikatkurser, hvor afstandsanbe-

faling på 2 meter ikke kan overholdes? 

Virksomhedsforlagt undervisning 

Må en uddannelsesinstitution gennemføre virksomhedsforlagt undervisning med fysisk fremmø-

de? 

Prøver og beviser 

Hvordan afholdes AMU-prøver i nødundervisning, der afholdes som fjernundervisning?  

Nødundervisning 

Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser kan fortsat afholdes med fysisk fremmøde også uden for de 

genåbnede områder? 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 20 12 96 71 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 


