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Til alle AMU-udbydere 

 

Nye retningslinjer for 2. fase af genåbningen af skoler og uddan-

nelsesinstitutioner på BUVM’s område 

Den 14. maj blev det udsendt brev til alle godkendte AMU-udbydere om 

retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstituti-

oner på børne- og undervisningsministeriets område.  

 

Med dette brev ønsker styrelsen at informere om følgende ændringer til 

de udmeldte retningslinjer: 

 

 Styrelsen har erfaret, at den udsendte oversigt over uddannelser, der 

er omfattet af genåbningens fase 1 og fase 2 ikke omfattede alle cer-

tifikatuddannelser. Vedlagt er en opdateret oversigt, der omfatter 

alle certifikatuddannelser, herunder nu også fx uddannelser som til-

sammen er en forudsætning for autorisation som kloakmester, samt 

uddannelser som er en forudsætning for at påbegynde certifikatud-

dannelser på ETIE’s område. 

 

 Det er blevet besluttet, at genåbningens fase to også kommer til at 

gælde for AMU-kursister på skolehjem eller kostafdeling, hvis kursi-

ster til åbne AMU kurser og kontraktuddannelser opfylder de nor-

male regler for at bo på skolehjem. 

 

 

Kurser, der er omfattet af genåbningen, kan både afholdes på institutio-

nerne samt virksomhedsforlagt. Genåbningen kan dog kun ske, hvis det 

foregår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning ”CO-

VID-19: Forebyggelse af smittespredning”. Institutionens leder har an-

svaret for at organisere undervisningen under hensyntagen til de sund-

hedsfaglige retningslinjer.  

 

Genåbningen omfatter udelukkende de uddannelsesaktiviteter, der er om-

fattet af retningslinjerne og bekendtgørelsen og udmeldt af styrelsen.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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Øvrige uddannelsesaktiviteter skal fortsat afholdes under de gældende 

retningslinjer for nødundervisning, som indebærer at kursisterne ikke må 

modtage AMU undervisning på institutionen eller på virksomheder.  

 

Skolerne opfordres til at holde sig orienteret i Børne- og Undervisnings-

ministeriets faq på uvm.dk, som løbende bliver opdateret.  

 

Spørgsmål 

Generelle spørgsmål til dette brev kan rettes til Anne Mette Vang-Rydall; 

Anne.Mette.Vang-Rydall@stukuvm.dk, tlf. 33 92 53 40. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 
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