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Indledning 
Vejledningen beskriver, hvordan man i EASY-A kan oprette skolereservationer for en virksomhed. Dette kan 

være relevant i forbindelse med virksomhedsrekvirerede hold. Se også notatet ”VEU-digitalisering: 

Virksomhedsrekvirerede hold” som gennemgår de nærmere rammer for virksomhedsrekvirerede hold. 

Opret skolereservation i EASY-A 
Du bruger vinduet B580 Øvrige placeringer til at oprette reservationer i EASY-A. Du finder vinduet under 

Elever > Elever på AMU > Øvrige placeringer: 

 

I vinduets nederste blok skal du søge det lærested frem, som du vil reservere pladserne til.  Vær 

opmærksom på, at du skal reservere pladserne til et centralt lærested for at virksomheden efterfølgende 

kan se tilmeldingerne/reservationerne på EfterUddannelse.dk. Du skal også sikre dig, at lærestedet er 

aktivt, dvs. det må ikke have en ”ikke-aktiv pr”-dato udfyldt. Endelig skal du være sikker på at du reserverer 

pladserne til det rigtige lærested/med det rigtige løbenr.  

http://www.admsys.uni-c.dk/efteruddannelse/dokumenter/Oevrigt_materiale/Virksomhedsrekvirerede_kurser.pdf
http://www.admsys.uni-c.dk/efteruddannelse/dokumenter/Oevrigt_materiale/Virksomhedsrekvirerede_kurser.pdf


 

Du skal søge på lærestedets ”Egenidentifikation ”. Den kan du finde i vinduet ”A649 Vis læresteder”, som 

ligger under Elever > Uddannelsesaftaler: 

 

 

 

Her kan du også se lærestedets løbenr, om det er aktivt eller inaktivt og om lærestedet er centralt vha. 

feltet Central/lokal, der skal have værdien C: 

 



 

 

Når du har søgt lærestedet frem skal du udfylde feltene Hold (det hold, som du reserverer pladserne på), 

Antal (antal pladser, som du reserverer), Uddannelse (2411 for AMU), ÅE-rekvirent (UVM) og 

Indskrivningsform (-). 

Et tip. Vent med at sætte Ja til udbudsindberet for det pågældende hold til du har oprettet 

reservationerne/placeringerne i EASY-A. 

 

 

Tryk på knappen 1. Opret reservation og Gem (tryk på F10). Nu skal du ændre reservationen til placeringer, 

ellers kan tilmeldingerne ikke ses på EfterUddannelse.dk. 

Du ændrer fra reservation til placering ved at skrive P i feltet Type (i vinduets øverste blok). 



 

 

Gem registreringen og du har nu oprettet dine tilmeldinger/holdplaceringer.  Kursisterne får et fiktivt cpr-nr 

og får lærestedets navn som fornavn og efternavn, som du kan se ovenfor. 

Når du reserverer pladser til virksomheder i EASY-A skal du sørge for at der er mindst en ledig plads på 

holdet eller at der udbydes et tilsvarende hold i samme periode for at sikre et åbent og tilsvarende udbud 

på EfterUddannelse.dk. 

Udbyd/overfør nu holdet til EfterUddannelse.dk ved at sætte J til udbudsindberet i vinduet B159 

Udbudsoplysninger for hold. 

Navngiv skolereservation i EfterUddannelse.dk 
Når virksomheden logger ind på EfterUddannelse.dk vil den kunne se de reservationer, som du har oprettet 

i EASY-A: 

 



 

Som det er tilfældet når virksomheden selv tilmelder kursister via EfterUddannelse.dk, vil den kunne 

navngive kursister vha. masseindtastning.   



 

Virksomheder med skolereservationer har fået et nyt ”menupunkt” i den popup, som bruges til at indtaste 

oplysninger om kursusdeltagerne samlet: ”Vælg hvilke tilmeldinger, der skal overskrives”. Som 

udgangspunkt er der valgt radioknappen ”Kun unavngivne kursister”, dvs. kursister, som virksomheden selv 

har tilmeldt via EfterUddannelse.dk. Hvis virksomheden også har kursister tilmeldt af skolen i EASY-A (= 

reservationer lavet af skolen”) skal den vælge radioknappen ”Både unavngivne kursister og unavngivne 

reservationer lavet af skolen”. 

Nederst på siden, kan virksomheden se, hvor mange kursister, den har af hver type. 

Bemærk menupunktet ”vælg hvilke tilmeldinger, der skal overskrives”, bliver kun vist, hvis virksomheden 

har unavngive reservationer lavet af skolen, og hermed menes reservationer oprettet vha. vinduet ”B580 

Øvrige placeringer”. 


