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Informationsbrev til skoler om forsøg med VEU-godtgørelse ved 

fuld fjernundervisning 

Efter flere måneders skolelukninger kan skoler og uddannelsesinstitutio-

ner se frem mod en genåbning og tilbagevenden til undervisning på mere 

normale præmisser. I den forbindelse ønsker Børne- og Undervisnings-

ministeriet at gøre opmærksom på et igangværende forsøg, der gør det 

muligt at opnå VEU-godtgørelse ved undervisning udbudt som fjernun-

dervisning. 

 

Under forsøget kan virksomheder og deltagere i AMU få VEU-

godtgørelse ved fuld fjernundervisning. Forsøget er igangsat for at styrke 

fleksibiliteten i AMU og gøre det mere attraktivt at deltage i efteruddan-

nelse, der er tilrettelagt og tilpasset deltageres og virksomheders behov. 

Forsøget er en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel vok-

sen, efter og videreuddannelse og løber fra 2018-2021.  

 

Første evaluering af forsøget har imidlertid vist, at aktiviteten i forsøget 

har været meget lav. Børne- og Undervisningsministeriet vil med dette 

brev gerne give information om forsøgsordningen samt give inspiration 

til, hvordan institutionerne kan arbejde videre med fjernundervisning 

under de normale vilkår. Desuden vil Børne- og Undervisningsministeri-

et også gerne benytte lejligheden til at orientere om en mindre lempelse 

ift. reglerne for forsøgsordningen.  

 

Ændring af dispensation 

Under forsøget kan man få VEU-godtgørelse ved AMU, der har mellem 

75 og 100 pct. fjernundervisning, selvom dette normalt ikke har været 

muligt. Dispensationen har indtil nu været forbeholdt kursister, der har 

aflagt en centralt stillet prøve. Børne- og Undervisningsministeriet æn-

drer nu dispensationen, så der ikke længere er krav til dette. Dispensatio-

nen kan kun bruges til uddannelser, hvor der er en centralt godkendt 

prøve, og institutionerne er forpligtet til at udbyde disse med prøve.  

Dispensationen lyder således: 
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Dispensationen giver deltagere på alle uddannelser hos godkendte udbydere af ar-

bejdsmarkedsuddannelse tilladelse til at opnå godtgørelse og tilskud til befordring ved 

deltagelse på alle arbejdsmarkedsuddannelser, som skolen er udbudsgodkendt til, også 

når arbejdsmarkedsuddannelsen afholdes som fjernundervisning, dvs. hvor mindre end 

25 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Dispensatio-

nen gælder dog kun ved afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udvik-

let en centralt godkendt prøve. Dispensationen til at søge om tilskud til befordring 

gælder kun i de tilfælde, hvor deltagerne i forbindelse med afholdelse af den afsluttende 

prøve skal møde op på skolen. Dispensationen gælder i perioden 1. september 2018 

til 31. december 2021. 

 

Information om forsøget 

Inspirationsmateriale til forsøget er vedlagt brevet her.  

Læs mere om forsøget på uvm.dk. 

 

Spørgsmål til forsøget kan rettes til Lykke Bay på lykke.bay@stil.dk eller 

telefon: 89 37 65 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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