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Til alle AMU-udbydere 
   
   
 

Lempelse af vilkår i forsøg med VEU-godtgørelse til fuld fjernun-
dervisning i AMU 

Vilkårene i forsøgsordningen, hvor der gives dispensation til, at virksom-
heder og deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse 
ved fuld fjernundervisning i AMU, i perioden september 2018 og frem til 
udgangen af 2021, lempes. 
 
Lempelsen bevirker, at det i resten af forsøgsperioden er muligt at opnå 
VEU-godtgørelse til deltagere i fjernundervisning, der er blevet udlagt fra 
en godkendt AMU-udbyder, dvs. hvor fjernundervisningen gennemføres 
af en uddannelsesinstitution på en såkaldt lånt godkendelse efter reglerne 
om udlægning i AMU-bekendtgørelsens § 23.  
 
Lempelsen skyldes et ønske om, at fjernundervisning anvendes mere 
som del af de fleksible muligheder, der er for tilrettelæggelse af arbejds-
markedsuddannelse. 
 
Kun arbejdsmarkedsuddannelser med prøve må udbydes i forsøget 
I forbindelse med al undervisning, hvor der er tilknyttet en centralt god-
kendt prøve, er institutionerne forpligtet til at udbyde disse med prøver i 
overensstemmelse med AMUs regler om prøver.  
 
Det gælder således også for fjernundervisning, der gennemføres under 
forsøgsordningen med godtgørelse til fuld fjernundervisning. Dette er ty-
deliggjort i dispensationen for at sikre, at der ikke er tvivl om dette.  
 
Der stilles dog siden juni 2020 ikke længere krav til, at kursisten reelt af-
lægger prøve for at opnå ret til VEU-godtgørelse inden for forsøgsord-
ningen. 
 
  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1795
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Ændring af dispensationen i forsøgsordningen 
Den reviderede dispensation lyder herefter således med ændringer frem-
hævet, idet de øvrige forsøgsbetingelser er uændrede: 
 
”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, el-
ler har fået udlagt efter AMU-bekendtgørelsens § 23, også når arbejds-
markedsuddannelsen afholdes som fjernundervisning, dvs. hvor mindre end 25 pct. af 
undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.  
 
Dispensationen gælder dog kun ved afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil 
der er udviklet en centralt godkendt prøve, og institutionerne er forpligtet til 
at udbyde disse med prøve. Dispensationen til at søge om tilskud til befor-
dring gælder kun i de tilfælde, hvor deltagerne i forbindelse med afholdelse af den af-
sluttende prøve skal møde op på skolen. Dispensationen gælder i perioden 1. septem-
ber 2018 til 31. december 2021.”  
 
Spørgsmål 
Læs mere om forsøget på ministeriets hjemmeside. 
 
Spørgsmål til forsøget kan stilles til Josephine Steen i Styrelsen for It og 
Læring, direkte tlf. +45 35 87 82 92, e-mail: Josephine.Steen@stil.dk 
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