
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 
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Side 1 

www.efteruddannelse.dk/ 
Det digitale VEU-skemas vej 
gennem systemet 
Lisbeth Jørgensen og  
Susanne B. Jørgensen 



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" 
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Side 2 

Hvor kommer oplysningerne 
til VEU-skemaet fra - A326 
 Periode: fortæller i hvilken periode, der søges 

VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud. 

 Undervisningssted: bruges til, at beregne 

befordringstilskud. 

 Timer pr. dag: bruges til, at beregne hvor 

mange timer, der skal udbetales VEU-

godtgørelse for pr. dag. 

 TMK: Bruges til VEU-ansøgningen. FKVI = 

virksomhedsforlagt uden befordring. FKAL = 

med befordring. FKFJ = Fjern uden 

godtgørelse og befordring, hvis mere end 50% 

fjern får ansøgning status ej relevant og der 

kan ikke søges 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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Side 3 

Hvor kommer oplysningerne 
til VEU-skemaet fra – A335 
Skolefag og perioder på 
skolefag: På VEU-
ansøgningen vises fag, start- og 
slutdato, varigh. dage, timer pr. 
dag og udliciteret.  

Perioden for faget, timer pr. 
dag, TMK og undervisningssted 
tilrettes under Perioder for 
skolefag, så det passer med det 
faktiske. Det er meget vigtigt, at 
det er korrekt af hensyn til 
VEU-skemaet. 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-
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Side 4 

Husk at udbuds indberette 
på B159 
Overførslen af hold til ug.dk 

og efteruddannelse.dk sker 
automatisk, når EASY-A er sat 
op til at køre jobbene B752 
Overførsel af aktivitet-udbud 
og B355 Opdatering af 
beskeder i indbakken. Skolen 
er forpligtet til at sikre, at 
jobbene kører uden problem 
og at holde øje med, at alle 
hold overføres til de 2 
hjemmesider. 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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Side 5 

Oplysninger fra EASY-A på 
Resume siden, step 9 
Her ses 

oplysningerne fra 
A335 Skolefag på 
hold og perioder 
for skolefag på 
hold. 

 



Tekstniveauer: 
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forskellige tekstniveauer, 
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Side 6 

Virksomhedens side, VEU-
skemaet 
Et VEU-skema dannes, når 

en tilmelding til et kursus 

navngives. 

Under fanen Ansøgninger, 

ser virksomheden alle sine 

VEU-ansøgninger, dog 

undtagen ansøgninger med 

status ”ej-relevant”. Men 

det er også muligt, at finde 

VEU-ansøgningerne under 

fanerne Kommende- og 

Afholdte kurser. 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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Side 7 

Kursistens side, VEU-
skemaet 
Her er Anders And logget på 

Kursistens side med sit private 
NemId. 

Det er muligt, at finde VEU-
ansøgningerne både under 
fanerne Kommende- og 
Afholdte kurser 

 



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 

Side 8 

Virksomhedens side – fanen 
ansøgninger 
 Vi anbefaler at virksomhederne 

arbejder med deres VEU-

ansøgninger på denne fane. 

 Her har de mulighed for, at lave 

forskellige afgrænsninger. 

 Små virksomheder anbefales, at 

undlade afgrænsninger og blot 

klikke på søg. Vær opmærksom 

på, at ansøgninger med 

ansøgningsfrist overskredet, 

kun kan fremsøges ved klik i 

”Ansøgningsfrist overskredet”. 

 



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 
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Side 9 

Virksomhedens side – fanen 
indstillinger 
Under indstillinger på 

virksomhedens side kan 

virksomheden angive, at de 

godt vil modtage en e-mail, 

når ansøgningsfristen for de 

enkelte VEU-ansøgninger 

nærmer sig. 

Husk at virksomheden ikke 

har indstillinger på p-

niveau, så det man vælger i 

Indstillinger gælder for hele 

virksomheden 

 



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 
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Side 10 

Virksomhedens side – VEU-
ansøgningen, step 9,Resume 
 E-mail notifikation: Det fremgår på step 9, Resume, 

om der er ønsket en mail, når ansøgningsfristen 

nærmer sig. 

 E-mailen hentes på følgende måde: 

- Virksomhedens indstillinger eller 

- Step 7, arbejdsgiver eller 

- Fra tilmeldingen 

Gælder kun ansøgninger som skal signere/sendes af 

arbejdsgiver, dvs. selvstændige eller lønmodtagere 

med ja til løn under uddannelse eller ja til fuldmagt. 

Hvis kursisten skal signere/sende ansøgningen 

hentes e-mail fra step 2, Personlige oplysninger 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 
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tidligere niveauer, brug 
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Side 11 

Eksempel på e-mail 
notifikation 
Man vil løbende modtage en 

e-mail notifikation, til man 
enten har signeret og afsendt 
sine ansøgninger, eller 
ansøgnings fristen er 
overskredet. 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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2. For at komme tilbage til 
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Side 12 

VEU-skemaet på 
Virksomhedens side 
Her åbnes en helt ny VEU-ansøgning. 

En VEU-ansøgning består af 9 steps, 
det 9. step er et Resume af hele 
ansøgningens spørgsmål og svar. Det 
er på Resume siden, at man signerer 
og afsender sin ansøgning. Det er 
muligt, at forlade sin ansøgning 
undervejs, efteruddannelse.dk 
gemmer besvarelserne.  

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 
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Side 13 

VEU-skemaet, step 9, 
Resume - tilstedeværelse 
Hvis skolen i EASY-A på 

billede A318 skoler har sagt ja 
til ”vis fravær for 
virksomhed”, vil det fremgå af 
step 9, Resume under 
tilstedeværelse på VEU-
ansøgningen. Årsag til fravær 
vises ikke. 

Ønsker skolen, at ændre 
deres J/N indstilling, skal det 
indmeldes til UNI-C som en 
support sag. 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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Side 14 

Hvornår kan VEU-skemaet 
udfyldes 
 

VEU-ansøgningen kan udfyldes fra tilmeldingstidspunktet.  

 

VEU-ansøgning skal signeres/sendes senest 4 uger efter sidste kursusdag. 

 

Vær opmærksom på, at en VEU-ansøgning godt kan udfyldes, signeres og 
sendes, selv om 4 ugers fristen er overskredet. 

 

For ansøgninger til ÅV kan man først starte VEU-ansøgningen, når kurset er 
startet og når der er valgt fag. 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 
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Side 15 

Hvornår kan VEU-skemaet 
signeres og sendes 
 

Ved korte kurser, dvs. kurser på 5 dage eller mindre: Du kan signere og sende 
ansøgningen dagen efter sidste kursusdag. 

 

Ved lange kurser eller split kurser, dvs. kurser på mere end 5 dage eller kurser 
spredt over flere perioder: Du kan signere og sende ansøgningen 5 dage efter 
første kursusdag. 

 

Ovenstående er indført for, at mindske antallet af ansøgninger, som skal 
returneres af a-kassen og gensigneres af arbejdsgiveren pga. ændringer i EASY. 
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Side 16 

Ny signeringsfane på 
Virksomhedens side 
Fanen Signér ansøgninger 

er lavet for at lette 
overblikket over, de VEU-
ansøgninger, som er klar til 
at signeres og sendes. 

Den nye fane viser kun 
ansøgninger, som kan 
signeres, dvs. ansøgninger, 
som har ja til løn under 
uddannelse/eller ja til 
fuldmagt, og som opfylder 
datokrav og har status 
”Udfyldt”. 

 



Tekstniveauer: 
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Side 17 

Medarbejdersignatur og 
rettigheder 
Digital medarbejdersignatur: Bestille hos www.nets-danid.dk 

En medarbejdersignatur skal bruges af virksomheder og selvstændige for at 
kunne signere en ansøgning. 

Rettigheder fås på www.Virk.dk og tildeles af virksomhedens Lokale Rettigheds 
Administrator (LRA-administrator). 

Rettighederne: 

- Ret til at administrerer VEU-kurser til Alle P-enheder, hvis lille virksomhed 

- Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til Alle P-enheder, 
hvis lille virksomhed 

Kursistens side tilgås med privat NemId. 

 

 

http://www.nets-danid.dk/
http://www.nets-danid.dk/
http://www.nets-danid.dk/
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Side 18 

Medarbejdersignatur og 
rettigheder/CVR-nr/Løbe-nr 
Det er vigtigt, at der er 

sammenhæng mellem det 
CVR-nr./p-nr., der ligger på 
den digitale signatur og det 
Arbejdssted-CVR-nr. og Løbe-
nr., der ligger på kursisten på 
B702 Holdplacering. 

 

A649 Vis læresteder kan med 
fordel benyttes. 
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Side 19 

www.Veug.dk 
Læs mere om lov om VEU-

godtgørelse/befordring på 
www.veug.dk, hvor 
virksomhederne har deres 
egen side. 

Breve om bevilling og 
udbetaling går til 
virksomhedens E-boks. 

 

http://www.veug.dk/

