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Til alle AMU-udbydere 

 

Retningslinjer for 2. fase af genåbningen af skoler og uddannelses-

institutioner på BUVM’s område 

Der er den 13. maj offentliggjort nye retningslinjer for fase 2 i genåbnin-

gen for skoler og uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisnings-

ministeriets område. De nye retningslinjer træder i kraft d. 18. maj 2020 

og kan findes på ministeriets hjemmeside (link). 

 

Med fase 2 i genåbningen åbnes der for yderligere AMU-aktiviteter, der 

kan afholdes fysisk på institutionerne, som omfatter følgende: 

 

 Alle deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav 

(myndigheds- eller branchecertifikat) – både beskæftigede og ledige. 

 

 Deltagere, der er i gang med de sidste 6 måneder af uddannelser be-

stående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års 

varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejds-

markedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik 

på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, mu-

rerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør. Det be-

mærkes, at skolehjem for kursister på kontraktuddannelserne dog 

ikke kan genåbnes, og at kursisterne derfor må finde alternative ind-

kvarteringsmuligheder. 

 

 Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage 

til og kvalificere indsatsen inden for professionel erhvervsrengøring. 

Dette indebærer, at alle uddannelser, der er kernemål i ”FKB 2679 

Rengøringsservice” kan udbydes. 

 

Transportuddannelserne, som allerede er åbnet i fase 1, vil fortsat kunne 

afholdes, ligesom uddannelser for ansatte i forsvaret kan afholdes, hvis 

væsentlige hensyn taler herfor. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
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I bilag A er en samlet oversigt over de uddannelser, der er omfattet af 

genåbningens fase 1 og fase 2. Listen kan evt. ændres, og i så fald vil I 

blive orienteret. 

 

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.  

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. 

 

Spørgsmål til kontraktuddannelser og certifikatuddannelser mv. kan ret-

tes til Matthias Haaber; Matthias.Haaber@stukuvm.dk, tlf. 33 95 56 91. 

 

Spørgsmål til arbejdsmarkedsuddannelser inden for rengøringsområdet  

kan rettes til Josefine Daugaard; Josefine.Daugaard@stukuvm.dk, tlf. 33 

92 52 88. 

 

 

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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