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Til institutioner, der udbyder almen voksenuddannelse   

   

 

Om reglerne for virtuel undervisning og omgængeri i forbindelse 

med almen voksenuddannelse 

På foranledning af konkrete tilsynssager har STUK fundet behov for at 

indskærpe reglerne for virtuel undervisning samt mulighederne for at 

tage et avu-fag på samme niveau flere gange (omgængeri). 

Virtuel undervisning 

 

Det fremgår af avu-bekendtgørelsens § 13 (Bekendtgørelse nr. 292 af 1. 

april 2009 om almen voksenuddannelse med senere ændringer), at indtil 

80 pct. af et fags eller fagelements uddannelsestid kan foregå som under-

visning, der ikke forudsætter samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist 

(virtuel undervisning). 

 

Heraf kan sluttes, at minimum 20 pct. af et fags eller fagelements under-

visningstid skal være tilrettelagt med samtidig tilstedeværelse af lærer og 

kursist. 

 
Det skal samtidig indskærpes, at tilstedeværelsesundervisningen altid skal 
ske indenfor institutionens geografiske dækningsområde, samt at mang-
lende efterlevelse af ovennævnte regler må forventes at medføre krav om 
tilbagebetaling af taxametertilskud, jf. § 52 i AGV-loven (Lovbekendtgø-
relse nr.777 af 10. juni 2015).  

Omgængeri 

 

Det forudsættes, at kursister på avu gennem undervisningen tilegner sig 

den viden og de kompetencer, der følger af de faglige mål. Det følger af 

avu-bekendtgørelsens § 29, stk. 1 (Bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 

om almen voksenuddannelse med senere ændringer), at institutionen 

træffer afgørelse om optagelse på de forskellige fag og niveauer eller for-

løb ud fra en konkret vurdering af ansøgerens forudsætninger for at 

kunne følge undervisningen. 
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Det fremgår af Råd og vink til avu-bekendtgørelsen, at omgængeri skal 

have undtagelsens karakter. Kursister, der flere gange optages på samme 

niveau, bør visiteres til et lavere niveau. Hvis der er tale om basisniveau, 

er det sandsynligvis udtryk for, at kursisten ikke har de fornødne forud-

sætninger for at kunne følge avu-undervisning selv på det laveste niveau. 

 

Styrelsen finder i den forbindelse anledning til at præcisere, at den faglige 

vurdering af den enkelte ansøger altid skal finde sted, før optagelsen på 

et konkret hold/niveau kan finde sted og før undervisningens start. Det 

er ikke en del af det enkelte fags identitet og formål at skulle være kom-

petenceafklarende i forhold til den enkelte kursists faglige standpunkt. 

Det er i uddannelsen kun introducerende undervisning, der kan anven-

des til afdækning af en kursists faglige forudsætninger og uddannelses-

mæssige muligheder.  

 

En ansøger kan kun optages på et fag/niveau, såfremt institutionen kan 

sikre, at den pågældende kan få den fulde centralt fastsatte uddannelses-

tid, samt at ansøgeren ud fra institutionens vurdering fagligt og person-

ligt er i stand til at gennemføre forløbet. 

 

I forbindelse med visitationssamtaler til fag på avu bør institutionerne 

tillige spørge ind til ansøgers evt. tidligere aktiviteter på avu, herunder på 

andre institutioner. Har en ansøger allerede flere gange fulgt et fag på 

basis-niveau, kan personen som hovedregel ikke optages på basis endnu 

engang.  

 

Styrelsen opfordrer til, at institutionerne har en skærpet opmærksomhed 

på overholdelse af ovenstående, som også vil være i fokus i styrelsens 

tilsynsarbejde. 

 

Spørgsmål til dette brev og om avu i øvrigt kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

[Susanne Anthony 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 57 90 

Susanne.Anthony@stukuvm.dk] 
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