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Børne- og Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Økonomisk-Administrativt-Center, IZ 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 

Ledelseserklæring om elevdøgn og årselever for 
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser 

Indberetning for 

TAMU

Inst.kode: 101573 Revisor: 
Navn: TAMU 
Adresse: Kalvebodvej 231 Adresse: 
Postnr. & by: 2791 Dragør Postnr. & by: 
Telefon: 35 25 03 40 Telefon: 

Vedlagt følger oplysninger om Træningsskolens elever. 

Antal elevdøgn: Omregnet til årselever: 

På institutionens vegne har jeg sikret mig, at institutionens ovennævnte aktivitetsindberetning er opgjort 
korrekt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner 
for erhvervsrettet uddannelse m.v. og instruks for tilskud til Træningsskolens 
Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks). 

På institutionens vegne har jeg endvidere i forhold til bekendtgørelse 2050 af 15/11 2021 om 
nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i 
forbindelse med covid-19 sikret mig, at:  

• Institutionen har etableret procedurer, som sikrer, at nødundervisning udmøntes efter bekendtgørelse om nødundervisning
m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

• Institutionen har registreret manglende aktiv deltagelse i nødundervisningen, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen.
• Institutionen har indberettet fjernundervisningsforløb planlagt forud for den midlertidige lukning den 13. marts som

fjernundervisning.
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På institutionens vegne har jeg sikret mig, at der for aktivitet indberette efter § 8, sidste punktum (aflyst 
med fuldstændigt bortfald), foreligger dokumentation for, 

• At der d. 13. marts 2020 var givet bindende tilmelding til aktiviteten,
• At den planlagte undervisning ikke kunne erstattes af nødundervisning,
• Samt at den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på året.

dato_ 
Institutionens leders underskrift 
(Obs: Der må ikke anvendes underskriftsstempel. Underskriften skal være egenhændig og med blå skrift.) 
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Uafhængige revisors erklæring om aktivitet 
TAMU aktivitet 

Til institutionens ledelse og til Ministeriet for Børn, Undervisning og Kvalitet (ministeriet), 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen). 

Institutionsnummer: 101573 
Institutionsnavn: Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 
Kvartal, som indberetningen vedrører:  
Ledelseserklæring dateret: 

Vi har fået til opgave at afgive en erklæring om, hvorvidt den i kvartalet foretagne indberetning af 
aktivitet, som er anført i den af institutionens underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det 
anførte kvartal, er opgjort i overensstemmelse med reglerne om gældende bekendtgørelse om 
tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. og instruks for tilskud til 
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks). 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Indberetningen af aktivitet er foretaget til brug for styrelsens beregning og udbetaling af tilskud og kan 
som følge heraf være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt styrelsens tilskudsforvaltning og 
kan ikke bruges til andre formål. 

Ledelsens ansvar for indberetningerne: 
Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af aktiviteten i den anførte indberetning er i 
overensstemmelse med reglerne i gældende bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner 
for erhvervsrettet uddannelse m.v. og instruks for tilskud til Træningsskolens 
Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks). 
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Revisors ansvar: 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt indberetningen af aktiviteten er 
opgjort i overensstemmelse med reglerne i gældende bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse m.v. og instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks), samt 

bekendtgørelse 2050 af 15/11 2021 om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med covid-19 – herunder særligt, om: 

1. Institutionen har etableret procedurer, som sikrer, at nødundervisning udmøntes efter bekendtgørelse om
nødundervisning m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område som led i forebyggelse og afhjælpning i
forbindelse med COVID-19.

2. Institutionen har registreret manglende aktiv deltagelse i nødundervisningen, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen.
3. Institutionen har indberettet fjernundervisningsforløb planlagt forud for den midlertidige lukning den 13. marts som

fjernundervisning.
4. Institutionen kan dokumentere, at betingelserne for indberetning af aktivitet i henhold til bekendtgørelsens § 8, sidste

punktum i givet fald er opfyldt.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE3000 (ajourført), andre erklæringer 
med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning samt med gældende bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v. (IEU-Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj sikkerhed for vores konklusion

Revisionsselskabet er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC1, og anvender således 
et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende 
overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board 
for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på 
de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, 
fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Som led i vores undersøgelser har vi stikprøvevis efterprøvet den information, der ligger til grund for 
institutionens opgørelse af aktivitet. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen 
anvendte praksis ved registrering og opgørelse af aktiviteten.
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Konklusion med forbehold. 
Det er vores opfattelse, at den indberettede aktivitet– bortset fra virkningen af de forhold, 
der er beskrevet under grundlag for konklusion med forbehold – for det anførte kvartal i al 
væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om 
tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. og instruks for 
tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks), samt 
bekendtgørelse 1795 af 09/09/2021 om nødundervisning m.v. på børne- og 
undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – 
herunder at: 

1. Institutionen har etableret procedurer, som sikrer, at nødundervisning udmøntes efter bekendtgørelse om
nødundervisning m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område som led i forebyggelse og afhjælpning i
forbindelse med COVID-19.

2. Institutionen har registreret manglende aktiv deltagelse i nødundervisningen, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen.
3. Institutionen har indberettet fjernundervisningsforløb planlagt forud for den midlertidige lukning den 13. marts

som fjernundervisning.
4. Institutionen kan dokumentere, at betingelserne for indberetning af aktivitet i henhold til bekendtgørelsens § 8,

sidste punktum i givet fald er opfyldt.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i indberetningen 

By og dato: 

med blokbogstaver 

Revisionsselskab: 

Revisors navn: 

Underskrift og stempel: 
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