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Generelt om IEU-instruksen

• Den findes på STUKs hjemmeside på linket: Tilskud til 
arbejdsmarkedsuddannelser | Børne– og Undervisningsministeriet 
(uvm.dk)

• Skolens bibel i forhold til tilskudsregler 

• Den gældende udgaven er fra 2019

• Søg på ord i IEU-instruksen ved brugen af CTRL + F

• Gennemgangen i dag er afstemt med STUK

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskud-til-arbejdsmarkedsuddannelser


Tælleregler 

• Tællereglerne gælder alle ÅE-rekvirenter.
• Fag 1 (blå) kursisten er tilstede den 15/8, men 

fraværende den 19/8 = udløser tilskud
• Fag 2 (grøn) kursisten er fraværende 16/8 + 17/8, men 

tilstede den 18/8 = udløser IKKE tilskud
• Der er pt. ingen automatik i Studie+, så det vil være 

nødvendigt at sætte Nej i feltet tilskud på fag 2.
• Kursisterne vil i AMU-indberetningen fremgå af 

tjekliste ”Kursister der ikke skal udløse tilskud”

Afsnit 20.2.3



Tælleregler - deltidsundervisning

• Tællereglerne gælder alle ÅE-rekvirenter.
• Ovenstående kursus gennemføres med varighed 0,5 og 3,7 timer pr. dag. Fagets normeret varighed er 5 dage.
• Kursisten er fraværende den 5/9, 7/9 og den 8/9, men tilstede den 6/9 og den 9/9 = udløser IKKE tilskud
• Kursisten er fraværende den 5/9 og den 7/9 men tilstede den 6/9, den 8/9 og den 9/9 = udløser tilskud
• Der er pt. ingen automatik i Studie+, så det vil være nødvendigt at sætte Nej i feltet tilskud.
• Kursisterne vil i AMU-indberetningen fremgå af tjekliste ”Kursister der ikke skal udløse tilskud”

Afsnit 20.2.3



Tælleregler - splitkurser

Afsnit 20.1

Afsnit 20.2.3



Tælleregler – splitkurser - fortsat

• Tællereglerne gælder alle ÅE-rekvirenter
• Kursisten er tilstede den 26/9, men fraværende den 27/9 = udløser tilskud
• Kursisten er fraværende den 26/9, men tilstede den 27/9 = udløser tilskud

• Kursisten er fraværende den 26/9, men tilstede den 28/9= udløser IKKE tilskud
• Kursisten er tilstede den 26/9, men ikke tilstede den 28/9 = udløser tilskud
• Der er pt. ingen automatik i Studie+, så det vil være nødvendigt at sætte Nej i feltet tilskud
• Kursisterne vil i AMU-indberetningen fremgå af tjekliste ”Kursister der ikke skal udløse tilskud”



Tælleregler –Åbent værksted
Afsnit 20.2.3

• Kursisten er fraværende 3,7 time den 15/8 = udløser tilskud
• Kursisten er fraværende 7,4 timer den 16/8 = udløser IKKE tilskud
• Kursisten er tilstede hele dagen på den 17/8 = udløser tilskud 
• Der er pt. ingen automatik i Studie+, så det vil være nødvendigt at nedskrive varighed dage for 

faget 44978 inden indberetningen til STUK. 



Indberetning af påbegyndelsestakst

Afklaring mangler: Hvor mange gange må man hjemtage takst pr. deltager pr. amu-

mål – indenfor et finansår. 



Indberetning af påbegyndelsestakst
• Der skal indberettes påbegyndelsestakst på alle kursister uanset ÅE-rekvirent.

• Skolen er berettiget til påbegyndelsestakst, når kursisten lever op til 
tællereglerne.

• Den typiske TMK til påbegyndelsestaksten er FKPÅ. Derudover findes der IGPÅ 
(IGU-elever), FGUPÅ (FGU-elever), FKPFÆ (AMU i fængsler), OMPPÅ 
(Omprøver)

• OMPPÅ oprettes og indberettes, men udløser ikke taxameter fra STUK. 
STUK bruger oplysning til statistik.



Hvornår indberettes påbegyndelses-
taksten

• Kurser med indberetningsprincip P:
• Indberettes på kursets sidste dag 

• Kurser med indberetningsprincip S:
• Indberettes sammen med første modul. 

• Kurser med indberetningsprincip ÅV:
• Indberettes på amu-målets sidste dag



Fjernundervisning
Afsnit 20.1.8

Gennemføres mere end 75% (pr. fag) af undervisningen som fjernundervisning:
• TMK FKFJ (fjernundervisning)
• TMK FJVEU (forsøg med fuld VEU-godtgørelse udløber med udgangen af 2022) + central prøve
• Udløser kun 75% af undervisningstaksten
• Udløser undervisningstakst og fællesudgiftstakst
• Udløser IKKE bygningstakst
• Ingen VEU-godtgørelse og befordring (FKFJ)
• VEU-godtgørelse og befordring (FJVEU)

Gennemføres mindre end 75% (pr. fag) af undervisningen som fjernundervisning:
• TMK FKAL
• Udløser undervisningstakst, fællesudgiftstakst og bygningstakst
• VEU-godtgørelse og befordring til hele uddannelsen.



Forsøgsordningen gælder fra 1. september 2018 og frem til udgangen af 2022. 
Dispensationen vil gælde alle arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres som over 
75 procent fjernundervisning. Dispensationen gælder dog kun ved afholdelse af 
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en centralt godkendt prøve.

Fjernundervisning



Spørgsmål??


