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Orientering om lancering af VEU-portalen: ”EfterUddannelse.dk” 

 
Finansministeriet og Undervisningsministeriet gennemførte i 2007 en 
analyse af digitaliseringspotentialet i forbindelse med uddannelsesstøtte-
ordninger. Analysen påpegede store administrative lettelser ved at digita-
lisere administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til 
og med erhvervsuddannelsesniveau. Med baggrund heri har Under-
visningsministeriet igangsat udviklingen af EfterUddannelse.dk, der er en 
webportal til digital kursusadministration af erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse og administration af VEU-godtgørelse. 
 
Uviklingsopgaven varetages af UNI-C, og Efteruddannelse.dk vil blive 
etableret som en ny central komponent til EASY. 
 
Med EfterUddannelse.dk er det hensigten at stille en nem og smidig ad-
gang for virksomheder og kursister til rådighed, som indeholder informa-
tioner om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital 
ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsud-
dannelsesområdet. Endvidere sikrer digitaliseringen mulighed for at til-
rettelægge effektive arbejdsprocesser for erhvervsskoler og a-kasser, der 
understøttes af tiltag, som vil gøre det obligatorisk at anvende de digitale 
løsninger for virksomhederne. 
 
EfterUddannelse.dk udvikles som et projekt i 3 faser efter følgende akti-
vitetsplan: 
 
Fase 1:  Online kursuskatalog og digital kursustilmelding idriftsæt-

tes 1. januar 2010 
 
Fase 2: Onlinebetaling forventes idriftsat 1. juli 2010 og online 

registrering af fravær forventes idriftsat 1. oktober 2010. 
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Fase 3: Fuldt digitaliseret VEU-ansøgning forventes idriftsat 1. juli 
2011. 

 
Denne orientering vedrører fase 1.  
 
Kursusoversigt: 
EfterUddannelse.dk giver adgang til en samlet oversigt over AMU-kurser 
og enkeltfag på Åben Uddannelse indenfor VEU-rammen¸ hvor borgere 
og virksomheder kan finde de tilbud, de ønsker at tilmelde sig. 
EfterUddannelse.dk baseres på en udbygning af det studieadministrative 
system EASY. De kurser skolerne udbyder og opretter i EASY-A bliver 
automatisk overført til EfterUddannelse.dk, ligesom det sker med ud-
dannelsesguiden.dk i dag. Der vil således ikke være ekstra arbejde for 
skolerne forbundet hermed.  
 
Digital tilmelding 
EfterUddannelse.dk er en digitalisering af de omfattende papirgange i 
forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 
Portalen tilbyder virksomheder og borgere adgang til digital kursustil-
melding (herunder information om evt. overtegnede kurser). Det giver 
samtidig skolerne en lettelse i det administrative arbejde, da al data indta-
stet i portalen automatisk overføres til EASY-A og i senere faser af pro-
jektet også til SU-styrelsens systemer.  
 
Kursusportal med tilmeldingsfunktion går i luften 1. januar 2010. 
 
I løbet af efteråret følger detaljeret information om brug af portalen. 
Den detaljerede information vil ske til skolernes ledelser, ligesom der vil 
blive arrangeret informationsmøder for de medarbejdere på skolerne, 
som har behov for at kende til, hvordan Erteruddannelse.dk fungerer. 
 
Spørgsmål vedrørende portalen kan rettes til Tine Tolstrup Petersen (tlf.: 
33 92 53 77 eller e-mail: tine.tolstrup.petersen@uvm.dk ). Den videre 
proces kan følges på www.uvm.dk  under: For institutioner/ Instituti-
onsdrift. 
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