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Kursus�lmelding på www.e�eruddannelse.dk 

 
Digital �lmelding—nye regler 

Pr. 1. november 2011 skal virksomheder �lmelde deres  

medarbejdere �l e�eruddannelse via portalen 

www.e�eruddannelse.dk.  

Virksomheden skal endvidere søge om VEU-godtgørelse  

og befordrings�lskud via portalen, hvis medarbejderen får  

udbetalt løn under uddannelsen.  

 

Denne manual vil forsøge at guide jer gennem den proces, I 

som virksomhed skal igennem, for at �lmelde en medarbejder 

på et e�eruddannelseskursus.  

 

For at kunne �lmelde via portalen, skal I bruge en  

medarbejder digital signatur. Signaturen skal  

bes�lles af virksomhedens arbejdsgiver på  

www.virk.dk og installeres på medarbejderens pc. 

 

Vig�gt: Vær opmærksom på at jeres virksomhed skal  

tage s�lling �l, hvem der skal have re"gheder �l at  

administrere kursus�lmelding. Personen skal �ldeles re"ghe-

den ”Ret �l at administrere VEU-kurser”  

af arbejdsgiveren i brugerprofilen på www.virk.dk 
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Vejledning 
l opre�else af digital virksomhedssignatur  

For at kunne �lmelde medarbejdere �l kurser via 

www.e�eruddannelse.dk, skal du som virksomhed have en  

digital signatur.  Den kan du bes�lle på www.virk.dk 
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Vejledning 
l opre�else af digital virksomhedssignatur  

På de*e billede kan du læse, hvordan man bes�ller og installe-

rer den digitale signatur. 

Bemærk: der kan være op �l 1 uges leverings�d på den digitale 

signatur  
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Vejledning 
l opre�else af digital virksomhedssignatur  

Når din digitale signatur er installeret, kan du logge ind.  
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Vejledning 
l opre�else af digital virksomhedssignatur  

Når du logger ind på www.virk.dk kan du under brugerad-

ministra�on se, hvem der i din virksomhed kan give dig ”Ret �l 

at administrere VEU kurser” samt ”Ret �l at ansøge om VEU 

godtgørelse og befordrings�lskud”.  

Du kan nu logge ind på e�eruddannelse.dk 
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

Her på forsiden af www.e�eruddannelse.dk, er der mange go-

de vejledninger og interak�ve guider, som du med stor fordel 

kan beny*e dig af. 
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

Når du navigerer rundt på e�eruddannelse.dk skal du være 

opmærksom på, at du ikke kan beny*e �lbage-knappen. Du 

skal i stedet trykke på forsiden 
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

Du kan søge e�er et kursus på mange måder. Du kan anvende 

søgefeltet Find kurser og indsnævre søgningen ved at vælge 

et geografisk område eller type kursus. Du kan også søge via 

links nedenfor, indenfor de forskellige brancheområder  
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

Når du har fundet det kursus du leder e�er, kan du klikke på 

dato feltet, for at se om der er ledige pladser 
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

Kursus�lmeldingen kan foretages, når det ønskede kursus er 

fundet. Klik på  
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

Denne side dukker op, når du vil �lmelde medarbejdere �l et 

kursus. Du skal angive hvem du er og klikke på ”Log ind med 

digital signatur” 
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Here�er skal du følge vejledningerne på skærmen.  

 

I �lmeldingsprocessen kan du taste antallet at kursister du ønsker at �lmel-

de. Bemærk at du kan reservere plads på holdet �l flere medarbejdere her, 

uden at du behøver at angive deres navne og cpr-numre endnu.  

 

Bekræ  here er �lmeldingen og sæt flueben i  

                 Jeg accepterer skolernes be�ngelser for �lmelding 

                 Jeg bekræ�er, at kursisten ikke har en videregående uddannelse 

Vær opmærksom på de nye regler for kursister med videregående uddannelse 

 

Klik dernæst på knappen ”Bekræ� �lmeldingen” 

 

Der er nu e erfølgende mulighed for at angive kursistens/ernes navn, cpr.-

nummer, informa�on i rela�on �l indkvartering & transport samt fakture-

ringsoplysninger. Husk at afslu'e hver side ved at klikke på ”Gem” 

 

Du er nu �lmeldt kurset og vil modtage en indkaldelse fra 

kursusstedet. 

 

 

 

 

Vejledning �l e�eruddannelse.dk 
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Vejledning �l e�eruddannelse.dk 

 

På virksomhedens side kan du under ”kommende kurser” se, 

hvilke kurser jeres medarbejdere er �lmeldt. 

Under ”a1oldte kurser”, kan du se hvilke kurser jeres medar-

bejdere har gennemført 
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Hvis du har spørgsmål, 

 er du altid velkommen til at kontakte os 

 

 

Spørgsmål vedrørende tilmelding til efteruddannelseskurser  

Kontakt Kursussekretariatet: 

EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg tlf.: 7412 4242 

 

 

Har du behov for vejledning i forbindelse med efteruddannelse  

og uddannelsesplanlægning af dine medarbejdere 

Kontakt VEU-center Syd: 

telefon 7412 4212 eller mail veu@veucentersyd.dk 

  

 

Har du spørgsmål eller har du brug for yderligere hjælp  

vedrørende digital signatur, så kontakt 

Virk.dk Support på telefon 7220 0039 


