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Informationsbrev til skoler om muligheden for VEU-godtgørelse 

på certifikatuddannelser, der gennemføres som fjernundervisning

STIL gør hermed opmærksom på, at det er muligt at få VEU-godtgørelse 

ved fuld fjernundervisning på certifikatkurser under nedenstående betin-

gelser.

STIL kører efter trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, ef-

ter- og videreuddannelse (2018-2021) en forsøgsordning fra 1. september 

2018 til 31. december 2021 om fuld VEU-godtgørelse ved fjernundervis-

ning. Det indebærer, at deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser kan 

opnå godtgørelse og tilskud til befordring, også når arbejdsmarkedsud-

dannelsen afholdes som fjernundervisning, dvs. hvor mindre end 25 pct. 

af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. For-

søgsordningen gælder dog kun ved deltagelse på arbejdsmarkedsuddan-

nelser, som den enkelte AMU-udbyder er udbudsgodkendt til, og hvortil 

der er udviklet en centralt godkendt prøve.

Certifikatuddannelser gennemført som fjernundervisning

Certifikatuddannelser er omfattet af forsøgsordningen i det omfang, der 

er tilknyttet en central godkendt prøve udviklet af enten efteruddannel-

sesudvalg eller den regulerende myndighed eller branche.

Hvis prøven er udviklet af et efteruddannelsesudvalg, så vil uddannelsen 

være omfattet, når den fremgår af listen på uvm.dk. En certifikatuddan-

nelse, hvor prøven er reguleret og udviklet af anden myndighed eller 

branche, kan komme på denne liste, hvis AMU-udbyderen fremsender 

dokumentation på, at der er tilknyttet en central prøve til uddannelsen. 

BUVM gør opmærksom på, at den regulerende myndighed eller branche 

kan have besluttet, at certifikatuddannelsen ikke skal prøvebelægges. 

Derudover kan den regulerende myndighed eller branche have besluttet, 

at certifikatuddannelsen ikke må gennemføres som fjernundervisning. 

Certifikatuddannelser, der er omfattet af sådanne regler, kan ikke indgå i 

forsøget.
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Dokumentation

Dokumentation på centralt godkendte prøver på certifikatuddannelser 

indbefatter en beskrivelse af, hvordan prøven reguleres af den pågæl-

dende branche eller myndighed samt en kort beskrivelse af prøvens ind-

hold og omfang. Dokumentationen vil blive drøftet med den relevante 

myndighed. Beskrivelsen sendes til: stuk.kve@stukuvm.dk. 

I emnefeltet skrives ”Fjernundervisning – fuld godtgørelse til certifikat-

uddannelser”.

Ikrafttrædelse

Bemærk at retten til VEU-godtgørelse beror på godkendelse af ovenfor-

nævnte dokumentation. Endvidere gøres opmærksom på, at retten til 

VEU-godtgørelse træder i kraft det efterfølgende kvartal, efter at doku-

mentationen er godkendt og færdigbehandlet.

Information om forsøget

Læs mere om forsøget på uvm.dk.

Spørgsmål til forsøget kan rettes til Josephine Steen på 

josephine.steen@stil.dk eller telefon: 35 87 82 92.

Med venlig hilsen

Josina Moltesen

Kontorchef

Kontor for Digitalisering

Direkte tlf. +45 20 56 40 95

Josina.Moltesen@stil.dk
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