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Vilkår i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld
fjernundervisning i AMU
I Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017 blev det aftalt, at:
”Det skal gøres mere attraktivt at gennemføre digitale læringsforløb.
Dette skal ske ved, at der etableres en fireårig forsøgsordning, hvor der
kan opnås VEU-godtgørelse, også når undervisningen afholdes som ikke-tilstedeværelsesundervisning” (aftalepunkt nr. 44).
Forsøget udmøntes som en dispensation, der lemper reglerne for at opnå
VEU-godtgørelse ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse. Som led i
forsøget vil deltagere på arbejdsmarkedsuddannelse kunne opnå VEUgodtgørelse, også når arbejdsmarkedsuddannelsens afholdes som mellem
75 pct. og 100 pct. fjernundervisning.
Målgruppe for forsøget
Ved deltagelse på arbejdsmarkedsuddannelse, som gennemføres som
delvis eller fuld fjernundervisning vil der i forsøgsperioden kunne ansøges om VEU-godtgørelse. Målgruppen er derfor virksomheder, hvis ansatte deltager i arbejdsmarkedsuddannelse, samt øvrige deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse.
Forsøgets indhold
Ved fjernundervisning opholder lærer og deltager sig ikke i samme rum,
og undervisningen vil foregå digitalt. Ifølge nugældende regler kan arbejdsmarkedsuddannelse gennemført som over 75 pct. fjernundervisning
ikke udløse VEU-godtgørelse. Forsøget vil blive gennemført som en
dispensation til, at arbejdsmarkedsuddannelse gennemført som op til 100
pct. fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse.
For at sikre, at læreren kan varetage opgaven med bedømmelse af, om
deltagerne når de centralt fastsatte mål med uddannelsen, vil forsøget
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blive afgrænset til kun at kunne gennemføres på arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en centralt stillet afsluttende prøve.
Dispensation
Med forsøget gives der i forsøgsperioden dispensation fra følgende:
Godtgørelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2: ”Deltagere i uddannelse, der afholdes som fjernundervisning, kan ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring. Ved
fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 25 pct. af undervisningen er
tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning”.
Dispensationen gives til alle godkendte AMU-udbydere og til samtlige
arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der er udviklet prøver til, og som skolen er udbudsgodkendt til. Arbejdsmarkedsuddannelse afholdt som op til
100 pct. fjernundervisning skal afsluttes med prøven, for at deltagerne
kan få adgang til at søge om VEU-godtgørelse for deltagelse. Dispensationen lyder derfor:
Dispensationen giver deltagere på alle uddannelser hos godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse 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. Dispensationen gælder dog kun ved afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en centralt stillet afsluttende prøve. Denne prøve skal deltagerne gennemføre ved
afslutning af uddannelsen. 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.
Vilkår for dispensationen
Der vil i forsøgsperioden gælde følgende vilkår for dispensationen til at
opnå VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved op til 100 pct. fjernundervisning:
1) Fjernundervisning afsluttes med prøve
Arbejdsmarkedsuddannelse, som gennemføres med dispensation
til fuld godtgørelse ved op til 100 pct. fjernundervisning, skal afsluttes med en centralt stillet prøve.
2) Skolens informations- og indberetningsforpligtelse
a) Deltagende skoler skal oplyse på EfterUddannelse.dk, at arbejdsmarkedsuddannelsen gennemføres som delvis (over 75
pct.) eller fuld fjernundervisning som en del af forsøg med
fuld godtgørelse ved fjernundervisning. Skolerne skal på EfterUddannelse.dk navngive holdene, så det fremgår, at der er
tale om en forsøgsordning med fuld VEU-godtgørelse ved
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fjernundervisning. Navngivning skal foregå med en fast
tekst, som lyder ”[Uddannelsens navn], Fuld fjernuv. forsøg”, og der skal angives undervisningsform ”Fjernundervisning” på holdet. Af følgeteksten på EfterUddannelse.dk
skal det samtidig fremgå, at deltagere og virksomheder ikke
kan opnå tilskud til befordring for fjernundervisningsdage,
med mindre der er den særlige situation, at prøven kun kan
gennemføres ved tilstedeværelse. Andre vilkår i forbindelse
med den konkrete registrering vil gøre sig gældende, når administrationen af VEU-godtgørelse overgår til AUB, forventeligt pr. 1. januar 2019.
b) Deltagende skoler skal indberette tilskudsudløsende aktivitet
under nærværende forsøg, dvs. over 75 pct. fjernundervisning med afsluttende aflæggelse af centralt stillet prøve, med
den nye TMK FJVEU, som er en midlertidig fjernundervisnings-TMK, der giver adgang til VEU-godtgørelse. Undervisning tilrettelagt som over 75 pct. fjernundervisning, hvortil der ikke findes en central prøve, eller hvor denne ikke aflægges, skal fortsat indberettes med TMK FKFJ. På
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-ogdrift/regulerede-institutioner/tilskud-tilinstitutioner/tilskud-til-arbejdsmarkedsuddannelser vil der
snarest blive offentliggjort og løbende opdateret en liste over
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet central
stillet prøve. Når administrationen af VEU-godtgørelse
overgår til AUB, forventeligt pr. 1. januar 2019, vil nye regler
for indberetning af aktivitet under forsøget træde i kraft. Der
vil blive udsendt særskilt information herom.
3) Skolens forpligtelse ved evaluering
a) Deltagende skoler forpligtes til at bidrage til milepælsvurderingerne og til den samlede evaluering, som begge udføres af
en leverandør. I denne forbindelse skal skolen redegøre for,
hvilke tiltag der iværksættes for at sandsynliggøre, at deltageren har været beskæftiget med undervisning i arbejdsmarkedsuddannelsens samlede fastsatte varighed. I forlængelse
heraf skal skolen redegøre for, hvordan den sikrer, at arbejdsmarkedsuddannelse afholdt som op til 100 pct. fjernundervisning indrapporteres med korrekte og faktisk afholdte varighed.
Evaluering af forsøget
Forsøget vil blive evalueret løbende samt op til forsøgets afslutning i
2021. Evalueringen vil blive foretaget af en ekstern leverandør.
Har du spørgsmål?
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Spørgsmål til forsøget kan rettes til Styrelsen for It og Læring, Lisbeth
Halmø Nørholm, Lisbeth.Halmo.Norholm@stil.dk, tlf. 3587 82 18
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