
Hvad du skal være opmærksom på, når du 
laver skolereservationer 

 

Når du opretter skolereservationer i EASY-A for en virksomhed, skal du sikre dig at virksomheden kan se 

tilmeldingen, så virksomheden kan oprette ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt. 

For at kunne se og oprette ansøgninger på EfterUddannelse.dk skal virksomhedens ansøgningsansvarlige 

have rettigheden ” Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud” til kursistens ArbejdsCVR 

/+Løbenr eller kursistens BetalerCVR+Løbenr.  

Sådan ser virksomhedens ansøgningsansvarlige hvilke p-numre han/hun har 

rettigheder til 
Hvis virksomhedens ansøgningsansvarlige ikke ved, hvilke p-numre, han/hun har rettighed til, kan du bede 

ham/hende logge ind på virk.dk med sin digitale signatur. 

På virk.dk skal medarbejderen klikke på linket ”Vis brugeroplysninger” 

 

Han/hun kommer nu til siden ”Mine oplysninger”: 

 



 

På siden Mine oplysninger skal han/hun klikke på linket ”Ret mine oplysninger” for at få vist, hvilke p-

numre han/hun har rettigheder til under overskriften ”Brugerens rettigheder”: 

 

I ovenstående tilfælde har brugeren rettigheder til at tilmelde og danne ansøgninger for hele 

virksomheden. Hvis brugeren kun har rettigheder til enkelte p-numre vil p-numrene blive vist her. 

 

Sådan matcher du et p-nummer med et CVR+Løbenr i EASY-A 
 

Hvis du får oplyst et p-nummer af virksomheden, som skolereservationen skal oprettes på, kan du finde den 

korrekte sammenhæng mellem CVR/Løbenr. i vinduet A649 Vis lærested, som du finder under menuen 

Elever>Uddannelsesaftaler: 



 

Søg nu lærestedet frem ved at trykke F7, og indtaste P-nr, CVR-nr og afdeling = N: 



 

Tryk F 8 for at søge lærestedet frem: 



 

Hvis du skal oprette en skolereservation er det Egenidentifikationen, som du skal bruge. I ovenstående 

eksempel er det dette nummer: 13223459001 du skal bruge for at få oprettet dine skolereservationer på 

ArbejdsCVR 13223459 Løbenr. 1, som svarer til P-nr. 1003402543. 

Hvis du skal eftertilmelde en kursist direkte i EASY-A, hvis tilmeldingsfristen fx er overskredet er det samme 

princip du kan bruge. Her skal du bruge CVR-nr + Løbenr (der i dette tilfælde er 1). 


