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Udfordringer med digital udstedelse af AMU-bevis
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet bekendt med, at der har
været situationer, hvor AMU-kursister, der har gennemført en arbejdsmarkedsuddannelse, ikke efterfølgende får det AMU-bevis, som de i henhold til § 21 i AMU-bekendtgørelsen er berettiget til senest 10 hverdage
efter uddannelsens/prøvens afslutning.
.
Det skal understreges, at denne situation er yderst utilfredsstillende for
både kursister og virksomheder, og det er vigtigt, at alle kursister, der er
berettiget til et AMU-bevis, modtager beviset inden for fristen.
Med den forsinkede overgang til nye studieadministrative systemer, har
det desuden været en udfordring for flere institutioner at udstede beviserne digitalt, hvilket i henhold til AMU-bekendtgørelsens § 21, stk. 7,
har været et krav siden 1. januar 2020.
På baggrund heraf giver Styrelsen for Undervisning og kvalitet hermed
udbydere, der er ramt af problemet, mulighed for i første omgang at udstede beviset på papir.
Betingelserne for, at skolerne kan bruge denne mulighed, er:
1. En kursusdeltager skal have sit papirbevis senest 10 hverdage efter, at prøven er taget.
2. Beviset skal indeholde de oplysninger, det digitale bevis skulle
have indeholdt.
3. Beviset skal udstedes i korrekt format.
4. Skolen skal udstede beviset digitalt, når de tekniske løsninger tillader det og senest den 31. juli 2020.
Under forudsætning af at ovenstående betingelser er opfyldt skal skolerne ikke ansøge STUK om anvendelse af dispensationen; men skolerne
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skal inden 1.juni give besked til STUK om i hvilken periode dispensationen har været anvendt, og hvordan institutionerne vil udstede beviser digitalt, når dispensationen udløber den 31. juli 2020.
På ministeriets hjemmeside er en FAQ om prøver i AMU, og herunder
er et tema om udstedelse af beviser. Her er yderligere informationer om
bl.a. krav til formater på beviser.
Hvis du har spørgsmål til dispensationen, kan du kontakte undertegnede
eller Mette Hartvig på mette.hartvig@stukuvm.dk.
Hvis du har spørgsmål til digital udstedelse af AMU-beviser kan du kontakte STIL support telefonisk på 33 99 25 28.
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