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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

I forbindelse med behandlingen af (L 140) Forslag til lov om midlertidige 

foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og 

afhjælpning i forbindelse med COVID-19 har udvalget i brev af 17. 

marts 2020 efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V) stillet mig følgende 

spørgsmål: 

Spørgsmål 38:  
”Hvad vil ministeren vil gøre for at fjerne de barrierer, der er i AMU-sy-
stemet, hvor fjernundervisningen maksimalt må udgøre 75 pct. mod 25 
pct. tilstedeværelsestimer, såfremt man skal benytte sig af VEU-godtgø-
relsen, og vil ministeren oplyse, hvad der sker, hvis alle skoler benytter 
sig af en dispensation grundet COVID-19-situationen, idet der henvises 
til, at der i trepartsaftalen er en dispensation på 100 pct. af godtgørelsen, 
hvis prøven i kurset også kan tages online?” 

Svar: 

Det følger af § 9 i udkastet til bekendtgørelse om nødundervisning m.v. 

på børne- og undervisningsområdet, at AMU-kursister kan få VEU-

godtgørelse til nødundervisning. § 6 i samme bekendtgørelsesudkast vil 

sikre, at de almindelige krav for eksempel om 25% tilstedeværelse og on-

line prøveafholdelse ikke må være til hinder for nødundervisningen.  

 

Nødundervisning i AMU vil kunne foregå enten som almindelig fjernun-

dervisning (dvs. typisk via webcam eller digitale læringsplatforme) eller 

omfatte hjemmeopgaver, med mindre der er tale om et certifikatområde, 

hvor andre myndigheder har reguleret undervisnings- og prøveafhol-

delse. Hjemmeopgaven vil kunne omfatte fx tekster, film og øvelser i et 

omfang, der matcher kursets normerede varighed.  

 

Hjemmeopgaver er normalt ikke en mulighed i AMU, men netop for at 

fjerne nogle af de barrierer, der kan være ved anvendelsen af fjernunder-

visningen, er det intentionen at gøre det muligt i nødundervisningen. 

Nødundervisningen vil omfatte både uddannelser med en centralt god-
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kendt prøve og uddannelser uden en centralt godkendt prøve, og udbeta-

lingen af VEU-godtgørelse for undervisningen vil kunne finde sted, uan-

set om der afholdes prøve eller ej. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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