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Hvilke oplysninger? 

Du kan hente de ansøgningsoplysninger, som du søger frem på fanebladene: 

 Sagsbehandl ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 

 Afsluttede ansøgninger 

til en regnearksfil, som du kan arbejde videre med. 

Den kan fx være nyttig, hvis du vil følge op på VEU-ansøgninger med en specifik 

status, fx status ”afsendt” (søg på status afsendt), eller hvis du vil følge op på en 

specifik person (søg på cpr-nr). 

Bemærk udtræk til fil medtager alle Ansøgninger uafhængigt af sidevisning på Ef-

terUddannelse.dk. Dvs. i nedenstående eksempel, hvor min søgning resulterer i 218 

ansøgninger, så får jeg vist alle 218 ansøgninger i min regnearksfil 

Sådan gør du 

Her er et eksempel på et udtræk fra fanebladet ” Sagsbehandl ansøgninger om VEU-

godtgørelse og befordringstilskud”, afgrænset til en afsendelsesdato (01-09-2014):  
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Der blev fundet 218 ansøgninger og i venstre side, finder jeg et link ”Hent søgeresul-

tat til fil”.  

Jeg klikker nu på linket ”Hent søgeresultat til fil” og får hentet en fil med de frem-

søgte oplysninger. 

 

Sådan ser regnearket ud – eksempel Sagsbehandl 
ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 

Når jeg åbner filen, ser den sådan ud: 
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Navngivning af fil 

 

I toppen ser jeg filens navn: ” veuadmin-ansoegninger-2014-12-22_14-10-56”. Filen 

får navn efter, hvilke oplysninger den indeholder og hvornår den er udtrukket, dvs. 

det er en ansøgningsliste og oplysningerne er hentet den 22/12 kl. 14.10. 

”Der er anvende følgende søgekriterier” 

 

Øverst i regnearket under overskriften ”Der er anvendt følgende søgekriterier”, kan 

jeg se, hvilke søgekriterier jeg brugte på EfterUddannelse.dk. Jeg afgrænsede min 

søgning til en afsendelsesdato, og det kan jeg se ved, at feltet ”Afsendt startdato” er 

udfyldt med datoen 01-09-2014. 

De øvrige mulige afgrænsninger vises med en *, hvilket betyder, at jeg har ladet 

disse afgrænsninger stå ”blanke” i min søgning. 

Oplysninger 

Under visningen af de anvendte afgrænsninger kan jeg se de fremsøgte ansøgnings-

oplysninger, dvs. samme oplysninger, som jeg ser på EfterUddannelse.dk. Jeg kan 

nu gemme filen og arbejde videre med den, hvis jeg ønsker.   


