
Kære VUC-TR’er! 

Så er fase 2, 3 og 4 af genåbningen af Danmark som bekendt offentliggjort, og det har medført nogle 

spekulationer om, hvornår det egentlig er, vi på AVU/FVU og OBU kan vende tilbage til vores arbejdspladser 

og ikke mindst hvornår vi kn mødes med vores kursister igen. 

Der er, så vidt vi kan se, to muligheder for vores uddannelsesområders genåbning (jf. aftalen om den 

politiske genåbningsplan http://stm.dk/multimedia/Aftale_om_plan_for_gen_bning_af_Danmark.pdf ): 

1. Fra den 8. juni, hvor ”voksenuddannelse målrettet ledige” kan genåbne,  

eller 

2. Fra midt i august hvor ”alle øvrige uddannelser” kan genåbne. 

Vi ved reelt ikke helt præcist, hvornår og hvordan vi skal genåbne, men genåbningen er under alle 

omstændigheder som alt muligt andet i denne tid afhængig af den sundheds- og smittetryksmæssige 

udvikling i Danmark. Den er der ikke nogen, der kender på nuværende tidspunkt og derfor må vi alle væbne 

os med tålmodighed. 

Undervisningsministeriet er i færd med at konkretisere planen, og Hanne Pontoppidan sidder heldigvis, 

som hun også skrev i mailen til medlemmerne i fredags, med i de sektorpartnerskaber, statsministeren 

omtalte på pressemødet. På møderne giver Hanne blandt andet Uddannelsesforbundets konkrete 

anbefalinger til regeringen i forhold til hvilke udfordringer, der kan være i forhold til de besluttede 

genåbninger og planen i det hele taget samt bud på løsninger, der kan imødegå de forhold, 

Uddannelsesforbundet kan forudse. 

Vi har hørt, at Danske HF og VUC allerede har meldt ud til VUC-lederne, at vi først skal tilbage til august, 

men det er efter vores overbevisning et gæt. De næste dage og uger vil vise, om det er et godt gæt, eller 

om det med at ”voksenuddannelse målrettet ledige” med genåbning fra 8. juni i sidste ende også kommer 

til at indbefatte vores aktivitet eller dele af den. 

Og NB: 

Det er vigtigt at huske, at hvis man vil tage kursister med særlige behov tilbage, skal det være 

enkeltpersoner og ikke grupper af personer. Således står der i Bekendtgørelse nr 411 af 13/04/2020 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/411) 

§2C Stk. 4: ”I ganske særlige tilfælde gennemfører institutionen eller skolen uanset reglerne om 

nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, 

praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie- og værkstedsaktiviteter, hvis 

det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt.” 

I forhold til arbejdstidsspørgsmål er der ikke noget nyt i forhold til det vi skrev ud i sidste uge:  

 Undervisningsperioden er forlænget (til hvornår varierer fra VUC til VUC), og I skal opfordre alle 

jeres kolleger til at registrere såvel deres samlede arbejdstid som deres undervisningstid (inkl. 

afholdelse af faglige vurderingssamtaler). 

 I skal være opmærksomme på beregning af ulempegodtgørelsen for undervisning i mere end 750 

timer. 

 I skal være opmærksomme på hvor meget arbejdstid der modregnes (ikke afholdte prøver og 

censur, prøvevagter, transport i forbindelse med censuropgaver, forberedelse af prøver og censur 

mm.) 

Mange hilsner 

Lotte og  
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