
 

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlan-
det 

Betingelsen for at deltage i AMU er, at kursisten har fast bopæl eller reel og 
faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis kursisten har fast bopæl i udlandet, skal 
kursist og arbejdsgiver udfylde en erklæring om reel og faktisk beskæftigelse i 
Danmark og sende den udfyldte erklæring til uddannelsesstedet. 
Vejledningen beskriver, hvordan du bruger EfterUddannelse.dk til at følge op 

på kursister, som skal indgive en erklæring om reel og faktisk beskæftigelse i 
Danmark. 

Fra 1. juli 2013 bliver kursister og virksomheder i forbindelse med den digitale til-

melding bedt om at oplyse, om de har fast bopæl i Danmark. Hvis kursisten hverken 

har fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark (eller på Grøn-

land/Færøerne) kan den digitale tilmelding ikke gennemføres. 

Kursister som har bopæl i udlandet, men reel og faktisk beskæftigelse i Danmark, 

skal udfylde en erklæring herom og sende den udfyldte erklæring til uddannelses-

stedet. 

Virksomhed/kursist henter erklæringen på Ministeriet for Børn og Undervisnings 

hjemmeside og kan på hhv. virksomhedens og kursistens side se, at der skal indgives 

erklæring samt finde link til erklæringen. 

 

 

Bemærk! Hvis der tidligere er indgivet en erklæring til uddannelsesstedet om reel 

og faktisk beskæftigelse for det pågældende ansættelsesforhold (kur-

sist/arbejdsgiver) – og der ikke er sket ændringer i arbejdsforholdene – kan virk-

somheden angive dette i tilmeldingen. Dermed behøver uddannelsesstedet ikke at 

indhente en ny erklæring. 

http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Adgang-til-AMU/Bopael-uden-for-Danmark
http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Adgang-til-AMU/Bopael-uden-for-Danmark
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Sådan følger I op på indhentning af erklæringer 

Uddannelsesstedet bruger skolens sider på EfterUddannelse.dk til at følge op på 

tilmeldinger, hvor der skal indhentes erklæringer. Oplysninger om bopæl/reel og 

faktisk beskæftigelse findes KUN i EfterUddannelse.dk og overføres Ikke til EASY-A. 

Nye søgekriterier på Tilmeldingsoversigt  

På tilmeldingsoversigten er der kommet nogle nye søgekriterier, som gør det muligt 

for dig at finde kursister, hvor der skal indgives erklæring om reel og faktisk beskæf-

tigelse. 

De nye søgekriterier er: 

 Vis kun tilmeldinger for kursister med bopæl i udlandet, men med reel og 

faktisk beskæftigelse i Danmark.  

 Vis kun tilmeldinger for virksomheder, der tidligere har indsendt erklæring 

om reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.  

Dermed kan du let få er overblik over, hvilke tilmeldinger, du skal følge op på. 

 

Ikoner hjælper til et hurtigt overblik 

Der bruges 3 forskellige ikoner på tilmeldingsoversigten: 

 
Paragraf-ikon betyder, at kursisten har bopæl i udlandet, men reel 

og faktisk beskæftigelse i Danmark. 

Det betyder, at der skal indhentes erklæring 

 
Dokument-ikon betyder, at kursisten har bopæl i udlandet, men 

reel og faktisk beskæftigelse - og at arbejdsgiver har tilkendegivet, 

at der tidligere er indsendt erklæring. 

Det betyder, at uddannelsesstedet skal kontrollere, at der tidligere 

er modtaget en erklæring. 
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Blåt dokument-ikon betyder, at uddannelsesstedet har kontrolleret, 

at der er modtaget en erklæring 

Tilmeldingsdetaljer – markering af, at erklæring er modtaget 

Når du har modtaget en udfyldt erklæring om reel og faktisk beskæftigelse, kan du 

markere dette på tilmeldingsdetaljerne. Du finder tilmeldingsdetaljerne ved at klik-

ke på kursistens navn i tilmeldingsoversigten. 

Hvis der skal indgives en erklæring, vil der i tilmeldingsdetaljerne være en lille tjek-

boks, som du sætter hak i, når du har modtaget erklæringen.  

For at du og dine kolleger let kan finde erklæringen, anbefaler vi, at du/I gemmer 

denne i filarkivet i EASY-A. Se også vejledningen Kom godt i gang med elektronisk 

Filarkiv (elevarkiv) i EASY-A 

 

Nye søgekriterier på Holdoversigt  

På holdoversigten er der kommet nogle nye søgekriterier, som gør det muligt for dig 

at finde hold med kursister, der skal følges op på. Det kan du fx bruge, hvis du vil 

sende et brev/en påmindelse til kursist/arbejdsgiver om at indsende erklæringen. 

De nye søgekriterier er: 

 Vis kun hold med tilmeldinger for kursister med bopæl i udlandet, men med 

reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.  

 Vis kun hold med tilmeldinger for virksomheder, der tidligere har indsendt 

erklæring om reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Elever/Generelt/Kom_godt_igang_med_filarkiv.pdf
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Elever/Generelt/Kom_godt_igang_med_filarkiv.pdf
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Nyt udvælgelseskriterium på ”Generer udsendelse” 

Der er kommet et nyt udvælgelseskriterium til ”Generer udsendelse”, som lister de 

kursister, der skal indgive erklæring. Dermed kan du fx let sende et rykkerbrev til 

kursister, som endnu ikke har indsendt erklæring 

 

Nye flettefelter 

Der er kommet nye flettefelter vedr. kursistens bopæl/beskæftigelse i Danmark som 

du fx kan bruge i et indkaldelsesbrev eller i et rykkerbrev, så du kan påminde kur-

sist/arbejdsgiver om, at der skal indsendes en erklæring.  

 

Nye flettefelter 

"bosiddendeIDanmark" 

"beskeftigetIDanmark" 

 "virksomhedTidligereIndsendtErkleringOmBeskeftigelse" 

"skoleModtagetErkleringOmBeskeftigelse" 

 

Du finder fletteskemaet med de nye flettefelter på Admsys i mappen ” Skabeloner 

til brug fra skolens sider på EfterUddannelse.dk”.  



 Side 5 af 6 

 

 

 

Forslag til arbejdsgange i forbindelse med opfølgning på 
bopæl/beskæftigelse i Danmark 

 

Hvad  Hvordan Hvornår 

Indkaldebrev med påmin-

delse om erklæring 

Tilpas brevskabeloner til 

indkaldelsesbrev, så det 

fremgår af indkaldelsesbre-

vet, om der skal indsendes 

erklæring (Brug skolens 

sider/generer breve) 

Når I alligevel sender 

indkaldelsesbreve ud – 

fx 10-14 dage før kur-

susstart 

Modtagelse af erklæringer  Tjek at erklæringen 

er korrekt udfyldt 

og underskrevet. 

 Gem erklæringen i 

EASY-As filarkiv. 

 Marker at erklæ-

ringen er modtaget 

på tilmeldingsdetal-

jer på skolens side. 

Det vil så fremgå af 

tilmeldingsoversig-

ten, at erklæringen 

er modtaget. 

Ved modtagelse af er-

klæring 

Følg op på modtagne er-

klæringer 

 Søg egne hold frem 

på tilmeldingsover-

sigten (søg fx på ak-

tivitetsafdeling el-

ler ansvarsområde)  

 Sæt hak i ” Vis kun 

tilmeldinger for 

kursister med bo-

pæl i udlandet, 

men med reel og 

faktisk beskæftigel-

se i Danmark” 

Fx en 7-14 dage før kur-

susstart 

Følg op på tidligere ind-

sendte erklæringer 

 Søg egne hold frem 

på tilmeldingsover-

sigten (søg fx på ak-

tivitetsafdeling el-

ler ansvarsområde)  

 Sæt hak i ” Vis kun 

tilmeldinger for 

virksomheder, der 

tidligere har ind-

Fx en 7-14 dage før kur-

susstart 
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sendt erklæring om 

reel og faktisk be-

skæftigelse 

 Tjek, om I tidligere 

har modtaget er-

klæring for kursi-

sten (fx i EASY-A’s 

filarkiv) 

Send rykkere, hvis du 

endnu ikke har modtaget 

erklæringer før kursus-

start 

Lav evt. skabelon til rykker-

brev og gør brug af de nye 

flettefelter og dokument-

type ”Skabelon til andre 

breve”. Rykkerbrevet bør 

indeholde information om, 

hvad der sker, hvis erklæ-

ringen ikke er modtaget 

inden kursusstart 

(Brug skolens sider/generer 

breve) 

Før kursusstart 

 

 

 

 

 

 


