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Opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet vedrørende arbejdsmarkedsuddannelse og eud-enkeltfag optaget i en fælles
kompetencebeskrivelse, samt eud-enkeltfag gennemført under
åben uddannelse

I forlængelse af vedtagelse af lov om midlertidige foranstaltninger på
børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, har Børne- og Undervisningsministeriet udstedt
Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID19. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 20. marts 2020.
Bestemmelserne i bekendtgørelsen har betydning for institutionernes
opgørelse og indberetning af tilskudsudløsende aktivitet, som gennemføres i nedlukningsperioden.
Særlige regler for tilskud til nødundervisning
I henhold til § 8 i bekendtgørelsen berøres tilskud efter de almindeligt
gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen ikke af, at institutionen
gennemfører eller har gennemført nødundervisning som erstatning for
den almindelige undervisning.
Det gælder ligeledes for undervisningsaktivitet, hvor der d. 13 marts
2020 er givet bindende tilmelding, men som institutionen er nødsaget til
at aflyse, fordi den almindelige undervisning ikke kan erstattes af nødundervisning.
Ved aflysning forstås i denne sammenhæng, at den planlagte aktivitet
bortfalder fuldstændigt, fordi den ikke kan udsættes til et senere tidspunkt eller gennemføres som nødundervisning.
I henhold til § 2, stk. 4. i bekendtgørelsen omfatter pligten til at give
nødundervisning ikke praktisk orienteret undervisning i aktiviteter, hvor
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det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden
samtidig tilstedeværelse af underviser og deltagere.
Allerede planlagt praktisk orienteret undervisning som ikke kan gennemføres som nødundervisning skal i nødvendigt omfang udskydes og gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt.
I det omfang, det er muligt, kan institutionen fremrykke allerede planlagt
undervisning, som ikke praktisk orienteret, og gennemføre denne ved
nødundervisning.
Praktisk orienteret undervisning kan dog gennemføres i de tilfælde, hvor
det er fagligt eller tidsmæssigt hensigtsmæssigt. Det forudsætter, at det
kan ske inden for de rammer, der udstedes efter epidemiloven, og under
iagttagelse af retningslinjer om forebyggelse af risiko for smittespredning,
som måtte være fastsat af sundhedsmyndighederne.
Nødundervisning
Pligten til at gennemføre nødundervisning omfatter enhver situation,
hvor deltagerne som følge af nedlukningen ikke kan modtage almindelig
undervisning som normalt.
Nødundervisning tilrettelægges og gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og deltagere.
Nødundervisning kan blandt andet ske via fjernundervisning og virtuel
undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser, og indebære digital aflevering af hjemmeopgaver samt digitale prøver.
Planlagt aktivitet tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning
For aktivitet, som allerede er tilrettelagt/planlagt som tilstedeværelsesundervisning vil hele kurset kunne gennemføres ved nødundervisning med
normalt tilskud. Deltagerbetaling skal være betalt. Deltagerne kan få
godtgørelse.
Planlagt aktivitet som omfatter fjernundervisning
For en aktivitet, som allerede er tilrettelagt/planlagt forud for den 13.
marts 2020 med fjernundervisning vil fjernundervisningsdelen være almindelig undervisning, som ikke erstattes af nødundervisning, mens tilstedeværelsesdelen kan gennemføres ved nødundervisning. Tilskudsstørrelsen vil – som normalt - afhænge af den planlagte fordeling mellem
fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning. (se afsnit om dokumentation for uddannelsesaktivitet).
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Nye fjernundervisningskurser
Aktivitet, som udbydes efter d.13. marts 2020, kan i løbet af nedlukningsperioden gennemføres ved nødundervisning med fuldt tilskud, uanset om aktiviteten under normale forhold ville have været gennemført
som fjernundervisning.
Opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet
Institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet
skal ske i henhold til retningslinjerne i IEU-instruksen med nedenstående
tilpasninger
Varighed
I henhold til § 7 i bekendtgørelsen medregnes den undervisning, som
nødundervisningen erstatter, ved opfyldelse af krav i lovgivningen om
varighed af undervisningen.
Ved nødundervisning skal institutionens opgørelse af tilskudsberettiget
aktivitet derfor ske i henhold til de sædvanlige regler herom i IEUinstruksen.
Dokumentation for aktiv deltagelse
I henhold til § 3 i bekendtgørelsen har deltagerne pligt til at deltage aktivt
i nødundervisningen, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning, som nødundervisningen erstatter.
Nødundervisning tilrettelægges og gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og deltagere. I henhold til § 3, stk. 2 registrerer institutionen deltagernes manglende aktive deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i.
Denne registrering tilrettelægger institutionen selv.
For aktivitet, der gennemføres ved nødundervisning, vil institutionens
registrering i henhold til § 3, stk.2 i bekendtgørelsen være dokumentation
for deltagerens tilstedeværelse i henhold til tællereglerne i IEU-instruksen, når det fremgår, at institutionen ikke har registreret manglende deltagelse. Institutionerne skal således fortsat sikre at eleverne/kursisterne
er deltager aktive på tælledagen.
På fjernundervisning og for nødundervisning tilrettelagt som helt eller
delvis fjernundervisning vil krav om fysisk tilstedevær ikke være gældende for perioden hvor institutionerne er lukkede. Hvis institutionerne har
sikret sig at eleverne/kursisterne er studieaktive på tælledagen, skal institutionerne fortsat registrere nødundervisning og fjernundervisning som
tilstedeværelse med henblik på udbetaling af ydelser.
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Aflyst aktivitet (fuldstændigt bortfald)
For planlagt aktivitet, som fuldstændigt bortfalder på grund af nedlukningen, kan institutionen opgøre aktivitetsomfanget på grundlag af antal
bindende tilmeldte deltagere pr. 13. marts 2020 og den udmeldte vejledende maksimale varighed.
Ved bindende tilmelding forstås, at deltagerbetalingen var betalt.
Institutionen skal kunne dokumentere, at der var givet bindende tilmelding til aktiviteten, og at den planlagte undervisning ikke kunne erstattes
af nødundervisning, og at den planlagte aktivitet ikke kunne udsættes til
et senere tidspunkt på året.
Skolerne vil få taxametertilskud til aflyst undervisning hvis ovenstående
forhold kan dokumenteres.
Tilskudskontrol
Til brug for styrelsens tilskudskontrol i denne ekstraordinære situation vil
styrelsen bede ledelsen positiv angive om institutionen har gennemført
nødundervisning i henhold til reglerne i en udvidet ledelseserklæring i
forbindelse med dokumentation af indberetning af tilskudsudløsende
aktivitet som berører lukkeperioden, og herudover tilføjes følgende til de
eksisterende revisorerklæringer:
1) Om skolen har etableret procedurer, som sikrer at nødundervisning efter bekendtgørelse om nødundervisning mv. har fundet
sted
2) Om skolen har registreret manglende aktiv deltagelse i nødundervisningen, jf. § 3, stk. 2.
3) Om skolen indberetter fjernundervisningsforløb planlagt forud
for den midlertidige lukning den 13. marts som fjernundervisning.
4) Om der for indberettet aktivitet efter § 8, sidste punktum, foreligger dokumentation for, at der d. 13. marts 2020 var givet bindende tilmelding til aktiviteten, og at den planlagte undervisning
ikke kunne erstattes af nødundervisning, samt at den planlagte
aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på året.
STUK vil i forbindelse med de endelige aktivitetstal for 2020 føre tilsyn
med udviklingen i fjernundervisningsaktiviteten særligt for institutioner
der normalvis har en omfattende aktivitet på fjernundervisning. I tilfælde
af at enkelt skoler har store udsving i forhold til 2019, vil styrelsen bede
bestyrelsen om en redegørelse.
STUK vil endvidere i forbindelse med institutioners aflæggelse af årsrapporten for 2020 have nødundervisningen som et særligt fokusområde.
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Med venlig hilsen
Tore Dyrberg-Jessen
Leder af tilskudsteamet
Direkte tlf. +45 33 92 51 21
Tore.Dyrberg-Jessen@stukuvm.dk
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