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Hvem kan udfylde (veu-)ansøgningsgrundlaget? 
Med log ind som kursist, kan du kun udfylde og rette i ansøgningsgrundlag på tilmeldinger, som du selv har 

oprettet eller på tilmeldinger, som skolen har oprettet for dig med tilmeldingstype ”medarbejder”. 

Det betyder, at du ikke kan udfylde ansøgningsgrundlag på tilmeldinger, som er oprettet af din 

arbejdsgiver. Du vil kunne genkende den type tilmeldinger ved, at der står ”Arbejdsgiver udfylder”.  

Du kan stadig få veu-godtgørelsen og befordringstilskuddet udbetalt, hvis du ikke får løn under kursus. Din 

arbejdsgiver skal blot svare ” Nej, vi udbetaler ikke løn, og VEU-godtgørelsen skal udbetales til kursisten” på 

spørgsmålet ”Udbetaler I løn under kursus?”. 

Tilmelding og ansøgning i samme arbejdsgang 
Du kan udfylde din ansøgning om veu-godtgørelse og befordringstilskud samtidigt med at du tilmelder dig 

et amu-kursus. Det gælder tilmeldinger, hvor du deltager som ”medarbejder”, og derfor bliver du bedt om 

at logge ind, når du påbegynder tilmeldingen. 

Når du har udfyldt de første 4 trin i tilmeldingen, bliver du præsenteret for et nyt trin 

”Ansøgningsgrundlag”. Men først skal du læse og acceptere betingelser for at søge: 



 

 

 

Bemærk, når du vælger at søge om VEU-godtgørelse eller VEU-godtgørelse og befordringstilskud, giver du 

samtidigt samtykke til, at tilmeldings- og ansøgningsoplysninger bliver sendt til AUB, og at der bliver 

gennemført kontrol af de afgivne oplysninger. Hvis ikke du ønsker dette, kan du vælge ikke at søge. 



 

 

 

Hvis du ikke udfylder alle spørgsmål i ansøgningsgrundlaget, får du en advarsel, når du går videre: 

 

Du kan også se ansøgningsgrundlaget i tilmeldingsresumé, og hvis du mangler at udfylde et spørgsmål eller 

flere, vil der stå ”ikke udfyldt” med rød skrift ud for de spørgsmål, som du mangler at besvare; 



 

 

 

  

Det fremgår også af kvitteringen, hvis du mangler at udfylde alle spørgsmål: 



 

 

 

 

Udfyld/ret ansøgningsgrundlag på eksisterende tilmelding 
Hvis skolen fx har oprettet tilmeldingen for dig, og du derfor ikke har udfyldt ansøgningsoplysninger i 

forbindelse med tilmeldingen, kan du gøre det senere. 



 

 

Det gør du ved at finde tilmeldingen under ”kommende kurser” eller ”afholdte kurser”. I kolonnen 

Ansøgningsgrundlag, kan du nemt se, om du har udfyldt ansøgningsgrundlaget eller ej. Hvis der står 

”Mangler oplysninger”, betyder det, at du mangler at gøre noget, hvis der står ”klar”, har du gjort, hvad du 

skal. Status vil stå som ”klar” indtil AUB henter veu-ansøgningen, hvorefter status skifter til ”AUB 

behandler”. 

Hvis der står ”Arbejdsgiver udfylder” betyder det, at din arbejdsgiver har oprettet tilmeldingen og at det er 

din arbejdsgiver, som skal udfylde ansøgningsgrundlaget: 

 

Klik på linket ”Mangler oplysninger” for at åbne ansøgningsgrundlaget. 

Herefter åbner der en pop-up med betingelser, som du skal læse og acceptere for at komme videre: 



 

 

 

 

Efter klik på ”Ok, det er forstået”, får du lov til at udfylde (evt. redigere) ansøgningsgrundlaget. Når du har 

udfyldt alle spørgsmål, og har fået besked, om at oplysningerne er gemt, har du gjort, hvad du skal.  Status 

skifter nu til ”Klar”. 

 



 

 

 

 

Ansøgningen bliver automatisk sendt til AUB, når kurset er i gang. Status skifter til ”AUB behandler”, når 

AUB har hentet Ansøgningen.  

 

Du kan desværre ikke se, om sagsbehandlingen er afsluttet. Det betyder, at status forbliver ”AUB 

behandler” – også efter at du har fået udbetalt godtgørelsen. 

 


