Mit overblik – kursist
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Introduktion
Som kursist kan du fra forsiden af EfterUddannelse.dk logge dig ind på Mit overblik.
Du skal bruge din private NemID, for at logge ind på Mit overblik. Når du er logget
ind har du adgang til 3 faneblade.



Fanebladet Kommende kurser, her kan du se, hvilke kurser du er tilmeldt.
Det er også her du kan vælge fag, hvis du er tilmeldt et Åbent Værkstedhold og udfylde ansøgningsgrundlag.



Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i og
udfylde/rette ansøgningsgrundlag



Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse og befordringstilskud for kurser påbegyndt før 1/1-2019. Bemærk der skal ikke oprettes VEU-ansøgninger for erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. I stedet
skal der udfyldes ansøgningsgrundlag på tilmeldingen, som du finder under
Kommende kurser og Afholdte kurser.

2

Log ind
Start med at klikke på Log ind

Vælg: Kursist og tryk Log ind

Udfyld feltet Bruger-id og Adgangskode
Klik på knappen: Næste
Du står nu på fanebladet Kommende kurser.
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Fanebladende Kommende- og afholdte kurser
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Fanebladende Kommende- og Afholdte kurser er opbygget ens. Her står du på fanebladet Kommende kurser.

Kursustitel
I kolonnen Kursustitel kan du se, hvilke kurser du er tilmeldt. Titlen er skrevet med
blå skrift og hvis du klikker på titlen, åbner du et nyt vindue, hvor du ser
tilmeldingsoplysninger om kurset.
Startdato
I kolonnen Startdato, kan du se datoen for første kursusdag.
Dokumenter
Under overskriften Dokumenter kan du se om uddannelsesstedet har sendt informationer til dig om kurset. Ved at klikke på brevikonet, bliver du guidet til kursussiden, hvor du under blokken ”Dokumenter” kan se de dokumenter, der har relation
til kurset.
Erklæring
Hvis du har bopæl uden for Danmark, men fast og reel beskæftigelse i Danmark vil
du desuden få en kolonne med overskriften Erklæring. Du skal i samarbejde med
din arbejdsgiver indsende en erklæring om reel og faktisk beskæftigelse til skolen.
Under kursusdetaljerne finder du link til den erklæring, der skal udfyldes.
Ansøgningsgrundlag
I kolonnen Ansøgningsgrundlag kan du se status på ansøgningsgrundlag. Hvis der
står ”Arbejdsgiver udfylder” betyder det, at din arbejdsgiver har tilmeldt dig til kurset, og at det er din arbejdsgiver, der skal udfylde ansøgning om veu-godtgørelse.
Hvis der står ”Mangler oplysninger” betyder det, at du mangler at udfylde ansøgningsgrundlag. Hvis du klikker på teksten ”Mangler oplysninger”, åbnes ansøgningsgrundlaget, og du kan udfylde de manglende oplysninger. Tryk Gem, hvorefter status ændres til ”Klar”.
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Tilmeldingsoplysninger om kurset
Fra fanebladet Kommende kurser, har du mulighed for at se oplysninger om din
tilmelding.
Klik på kursusnavnet i kolonnen kursustitel i kursusoversigten for at få nærmere
information om de enkelte kurser du er tilmeldt.
Når du har klikket på kursusnavnet får du vist kursustitel og kviknummer på det
kursus du har valgt at kigge nærmere på. I viste eksempel, er det kurset ”Mortens
åbne værksted”, der er valgt.

Navn og kontaktoplysninger
Under Navn og kontaktoplysninger ser du oplysninger om dig hentet fra tilmeldingen.
Fag
Her ser du, hvilke fag du er tilmeldt på det valgte kursus.
Fra-til
Her ser du, hvilke datoer de forskellige fag bliver afholdt.
Rediger
Hvis du vil se tilmeldingen kan du klikke på Se detaljer for at åbne tilmeldingen. Er
du tilmeldt et kursus af typen Åbent værksted, har du mulighed for at vælge eller
ændre fag.
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Slet
Hvis du selv har lavet tilmeldingen, har du her mulighed for at slette tilmeldingen
igen, hvis der er mere end 7 dage til kursusstart.
Ansøgningsgrundlag
I kolonnen Ansøgningsgrundlag, kan du se status på ansøgning om VEUgodtgørelse. ”Mangler oplysninger” betyder, at du mangler at udfylde ansøgningsgrundlaget, ”Klar” betyder, at du har gjort, hvad du skal gøre og ”AUB behandler
betyder, at AUB har hentet ansøgningen.

Udfyld ansøgningsgrundlag på tilmelding
Hvis du selv har oprettet tilmeldingen eller skolen har oprettet tilmeldingen med
tilmeldingstype ”medarbejder”, og kurset giver mulighed for at søge om veugodtgørelse, kan du klikke på ”mangler oplysninger” i kolonnen Ansøgningsgrundlag, du får vist popup med betingelser:

Klik på ”Ok, det er forstået”, for at se og udfylde ansøgningsgrundlaget.
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Besvar alle spørgsmål og tryk på Gem-knappen for at gemme ansøgningsgrundlaget.
Status skifter nu til ”Klar”:

Du har nu udfyldt din ansøgning, og den vil blive sendt til AUB, når kurset er i gang.
Status skifter til ”AUB behandler”, når AUB har hentet ansøgningen.
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Du har mulighed for at ændre i oplysningerne senere hen, hvis der sker ændringer i
dine arbejdsforhold. Det gør du samme sted og trykker Gem. AUB får automatisk
besked om ændringer. Kontakt gerne AUB, hvis du ændrer i ansøgningen efter at
kurset er gået i gang.

Valg af fag på Åbent Værkstedshold
Hvis du er tilmeldt et Åbent Værksted-hold og du selv betaler for kurset kan du vælge, fravælge fag eller undlade at vælge fag. Du åbner tilmeldingen ved at klikke på
kursusnavn i oversigten på Fanen Kommende kurser. Du får nu nedenstående
skærmbillede.

Klik på teksten Rediger for at åbne tilmeldingen.

Klik på knappen Vælg/fravælg fag
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Du kan nu markere det/de fag du ønsker at melde dig til og herefter klikke på kalenderen for at vælge datoer. Nærmere beskrivelse finder du i vejledning Tilmelding.
Når du har valgt fag klikker du på knappen Vælg eller hvis du vil tilbage til Indtast
oplysninger klik på knappen Annuller.

Klik på <Tilbage for at komme til tilmeldingsoplysninger om kurset. Du kan også
vælge at klikke direkte på Fanerne Kommende kurser, Afholdte kurser eller Ansøgninger.
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Erklæring om beskæftigelse, ved bopæl uden for
Danmark
Hvis du har bopæl uden for Danmark men reel og faktisk beskæftigelse i Danmark
skal du/din arbejdsgiver udfylde en erklæring som bekræfter dit beskæftigelsesforhold.

Klik på Kursustitel for at få vist kursusdetalje

Hent link til blanketten ved at klikke på den blå tekst Hent erklæring om beskæftigelse. Ovenover kan du hente oplysning om, hvilken E-mail adresse Kontaktperson
erklæringen skal sendes til på uddannelsesstedet.
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Blokkene Dokumenter og Kursusdetalje
Under tilmeldingsoversigten finder du to grå blokke, som du kan klikke på for at
finde oplysninger om ”Dokumenter” og ”Kursusdetaljer” på de enkelte kurser du
skal, eller har deltaget i.
Dokumenter

Hvis du klikker på ”Dokumenter” får du mulighed for at se, hvilke dokumenter der
er sendt til dig angående kurset.

Hvis du klikker på dokumentnavnet, der er markeret med blå skrift, får du vist indholdet i dokumentet.
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Kursusdetaljer
Hvis du klikker på blokken ”Kursusdetalje” åbner du beskrivelse af kurset.
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Fanen Ansøgninger – kun relevant for kurser med
start før 1/1-19
Under fanen Ansøgninger kan du se en liste over dine ansøgninger om VEUgodtgørelse og befordringstilskud for uddannelsesaktivitet, som er påbegyndt før
1/1-2019.
Bemærk der er ændret i måden, du søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på pr. 1. januar 2019, hvor Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har overtaget administration og udbetaling heraf. Det betyder, at du ikke længere skal udfylde og sende en VEU-ansøgning, men at du i stedet, skal udfylde ansøgningsoplysninger (= ansøgningsgrundlag) på tilmeldingen. Derfor får du vist ansøgningen med
status ”Ej relevant” og en tekst om at AUB har overtaget administrationen, der hvor
du ”plejer” at oprette og udfylde VEU-ansøgningen.
Fanen beskrives der for ikke nærmere i denne vejledning.
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