
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via  Sidehoved og sidefod Side 1 

Kan dine GVU-elever søge 
VEU-godtgørelse? 

 Karina Brokær og Jytte Michelsen  



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 2 

A326 Hold 

• Timer pr. dag 

• Undervisningssted 

• TMK, skal altid udfyldes 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 3 

A335 Skolefag på hold 

• Varighed dage 

• Timer pr. dag 

• TMK   

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 4 

B159 Udbudsoplysninger 
• Uddannelsen, som du skal skrive 

her, skal være den uddannelse 

holdets fag retter sig mod: F.eks. 

3514, 3569, 3004, 3005 

  

• Det fremgår af A884 Voksen- og 

efteruddannelser, om 

uddannelsen berettiger til VEU 

eller SVU eller slet ikke noget. 

 

• Tilmeldingsfrist lukker for 

tilmeldinger fra 

www.efteruddannelse.dk 

 

• EN11 Hold der ikke 

udbudsindberettes 

 

 

 

 

http://www.efteruddannelse.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 5 

A702 Holdplacering 

• Arbejdssted CVR.nr. skal 

være udfyldt for 

beskæftigede elever, 

ellers kan virksomheden 

ikke søge om VEU-

godtgørelse via portalen 

www.efteruddannelse.dk 

 

• EN12 Holdplaceringer 

med lokale læresteder 

 

 

 

Gælder også B702 Holdplacering, hvis faget er indenfor FKB 

http://www.efteruddannelse.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 6 

Virksomhedens rettigheder på virk.dk  

Virksomheden skal have en digital signatur, hvorpå de skal have følgende rettigheder. Rettighederne 

kan gives ned på produktionsenhedsniveau. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 7 

B649 Vis læresteder 
 

• Det er vigtigt, at skolerne får 

knyttet det korrekte 

lærested på A702/B702  

Holdplacering ÅU/AMU 

ellers kan virksomheden 

ikke se 

tilmeldingen/ansøgningen 

på www.efteruddannelse.dk 

 

• Der skal være N i feltet 

Afdeling. Er der J i feltet 

Afdeling er lærestedet 

”blindt” for 

www.efteruddannelse.dk 

 

http://www.efteruddannelse.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

03-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 8 

Nyt til sommer 2013 
 

• Tilstededage indføres på GVU-samlefag – nyt 

vindue A702d Tilstededage (ÅU) 

 

 


