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Kære administrator 

  

Der er en del spørgsmål om corona og kurser i denne tid, og vi vil gerne 

forsøge at hjælpe dig med information om, hvordan vi håndterer situationen, og 

hvilke muligheder du har. 

  

Vi holder stadig kurser 

Vi holder stadigvæk kurserne Vejen som arbejdsplads Trin I og II. Det er 

muliggjort, da vi er undtaget de skærpede restriktioner i lighed med andre 

certifikatkurser. Desuden fordi kurserne har særlig samfundsmæssig betydning. 

Det betyder, at vi er undtaget forsamlingsloftet på fem personer. 

  

Vi gør os virkelig umage for, at kursisterne kan være trygge 

Vi er i løbende dialog med coronahotlinen om forholdene omkring kurserne, og 

vi arbejder sammen med kursusstederne, sådan at sikkerhed og tryghed er 

størst mulig for kursisterne. Senest har vi flyttet alle kurser til lokaler, hvor vi kan 

overholde afstandskravet på 2 meter – og gerne mere. Vi har desuden ændret 

både undervisning og eksamener, sådan at hver kursist sidder for sig selv og 

ikke deler materiale eller andet med de øvrige kursister. Der er håndsprit i 

lokalerne og alle regler om servering m.v. overholdes. Generelt er det sådan, at 

vi arbejder sammen med hoteller, som er medlem af HORESTA. Hotellerne får 

således deres vejledninger direkte fra HORESTA, som er en del af de 



 

sektorpartnerskaber, som er i dialog med regeringen om coronaregler og 

undtagelser. 

  

Framelding, flytning og refusion 

Vi beder om forståelse for, at vi desværre ikke kan tilbyde frameldte kursister at 

få refunderet deres indbetaling. Vores handelsbetingelser er stadig gældende. 

Har du en kursist, der er utryg ved at tage på kursus, har du altid mulighed for, 

at en kollega overtager pladsen. Vær venligst opmærksom på, at det skal ske 

senest 14 dage før kurset. Ligeledes er det heller ikke muligt at flytte sin 

deltagelse til et senere kursus uden at skulle betale for det nye kursus. 

  

Vi håber, at denne mail har fjernet eventuelle tvivlsspørgsmål og gjort dig 

opmærksom på de muligheder, du har for dine kursister. 

 

 

Mange sikre hilsner fra 

alle os i VEJ-EU  

     

 


