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Status på Voksenuddannelse.dk

• Der er ret stille i supporten 

• Færre supportsager end på 
efteruddannelse.dk

• Vi er ovre de første børnesygdomme

• Dataudveksling med AUB/VEU-ansøgninger 
kører fuldautomatisk 

• Har fået forbedret kursusøgning og 
filtrering på en række områder

• Indført en række andre 
ændringer/forbedringer – bl.a. til 
virksomhedens overblik
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Hvad arbejder vi med pt. på 
Voksenuddannelse.dk

Lige nu arbejder vi på:

• ”Redaktionel” understøttelse af søgning på 
kursuspakker (mere herom senere)

• Håndtering af cpr-skift (fx ved kønsskifte)
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På lidt længere sigt arbejder vi på:

• Søgning på emneord 
(fx ”varmt arbejde” versus 
”Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj´”, kursuspakker)

• Brancheindgang til kursussøgning



Udvalgte 2022-nyheder



Mit overblik og periodeafgrænsninger på 
virksomhedens overblik
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• Hvis mere end 200 tilmeldinger, er der 
automatisk afgrænset 3 måneder tilbage 
i tid fra dags dato

• Virksomhedsbruger kan selv ændre 
periode

• Man kan søge på cpr-nr og 
fagkode/kursuskode uden at angive 
periodeafgrænsning. Fx hvis man skal 
følge op på certifikat-fornyelse 



Kursist allerede tilmeldt –
tidlig advarsel

• Tidlig besked/advarsel om, at kursist 
allerede er tilmeldt kursus. Så man ikke 
bruger tid på en tilmelding, som ikke kan 
oprettes.
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Skolefilter viser kun relevante AMU-skoler 

• Skolefilter indeholder nu kun de skoler, 
som har udbudt hold med den valgte 
uddannelsestype

• Før:

13. oktober 20228

Efter:



Begrænsning af, hvad der kan indtastes i 
fritekstfelter (ingen emojis!)

• STIL har oplevet, at dataudveksling med 
skoler er gået i stå, fordi der er blevet 
angivet emojis i fritekstfelter i 
tilmeldingen. For at undgå dette 
fremover – har vi lavet en ekstra 
validering/et ekstra tjek:
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Statusvisning på reservationer – kursister og 
hold (ikke udfyldt)

• Før
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• Nu



Ekstra tjek af, at selvstændige ikke får 
tilmeldt sig forkert

• Hvis en selvstændig får logget ind med 
sin NemID som borger og ikke som 
virksomhed – kommer den selvstændige 
til at tilmelde sig forkert – som 
lønmodtager.

• Det giver afslag på VEU-ansøgning hos 
AUB, som ikke kan få bekræftet 
ansættelsesforholdet

• Derfor ekstra valgmulighed, som giver 
fejlbesked
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Nyt filter på AMU- certifikatkurser

• Nu kan man filtrere på certifikatkurser 
for uddannelsestype AMU
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• Kan kombineres med andre filtre, hvis 
man fx vil søge på specifik skole eller i et 
specifikt geografisk område:



Synliggørelse af aflyste hold i Mit overblik

• På kursistens overblik
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• På virksomhedens overblik



Statusvisning på tilmeldinger fra ”før AUB”

• Før kunne man udfylde 
ansøgningsgrundlag for ”gamle” 
tilmeldinger med start før 1/1-2019. Og 
der blev vist status på 
tilstedeværelsesregistrering m.v.

• Gav forvirring – da 
tilstedeværelsesoplysninger ikke er 
flyttet med over fra efteruddannelse.dk 
for tilmeldinger/VEU-ansøgninger fra 
”gammel” ordning (før AUB overtog)

• Nu vises vi, at ansøgningskolonne ikke 
er relevant, fordi tilmelding hører under 
gammel ordning
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Varighed og adgangskrav på andre 
uddannelsestyper end AMU

• Der er ændret i måden, der vises 
varighed på hold, som ikke er AMU. 
Vises i lektioner, antal dage eller ”ikke 
oplyst”, hvis oplysningen ikke er 
tilgængelig (i modsætning til før, hvor 
der blev vist antal dage mellem start- og 
slutdato)

• Der vises adgangskrav fra kurset/faget 
eller ”ikke oplyst”, hvis der ikke er 
adgangskrav på kurset/faget
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Nye uddannelsestyper i kursuskatalog –
enkeltfag (åben uddannelse)
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• Enkeltfag fra EUD mv.



Kan se uddannelsestype i søgeforslag – ÅU 
for åben uddannelse

13. oktober 202217



Kan se hvilke skoler, der er godkendt til 
kursus + link til hjemmeside
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• Der er tilføjet link til navnet – og når 
man klikker på link, bliver man sendt til 
skolens hjemmeside, hvor man kan finde 
mere information (klik på AARHUS TECH 
fører hertil):



Dybt link til kost og logi – meld link ind til 
support
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Dybt link til betingelser – meld link ind til 
support
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På trapperne (dumps 
fra testmiljø)



Søgeforslag ved søgning på fagkode

• Der vises søgeforslag, når man indtaster 
mellem 2-5 tal i søgefeltet

• Både forslag, hvor tallet matcher en 
fagkode

• Og forslag, hvor tallet måske indgår i 
titlen
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Holdside – visning af undervisningsdage, 
fagkode og ”hvor” (postnr)

”Almindeligt” hold viser dage i datoorden 
og med oplysning om fag og postnr
(relevant ved flere undervisningssteder)
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Åbent værksted – kan ikke vise, da man 
først vælger dage i tilmeldingen



Holdside – printknap

• Medarbejdere har behov for at kunne 
udskrive holdbeskrivelse inkl. fagnumre, 
undervisningsdage m.v. 

• Nogle har brug for at få godkendt af chef  
inden planlægger uddannelse eller de 
søger om tilskud fra kompetencefonde

• Med print-knap får man alle oplysninger 
på siden med (udfoldet) – og ikke 
underliggende sider
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Kursuspakker 

• STIL er i dialog med 
efteruddannelsesudvalg om en 
”redaktionel understøttelse” af 
kursuspakker

• Dvs. artikler/sider, som beskriver 
kursus/branchepakker og med en 
oplistning af, hvilke AMU-kurser, der 
indgår i ”pakken”

• Dybt link fra kurset til kursussøgning på 
Voksenuddannelse.dk, så man kan 
tilmelde sig
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Kommer til siden fra en boks på forsiden 
af Voksenuddannelse.dk



Kursuspakker fortsat
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Kursuspakker fortsat
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Sammenhæng til 
AUB



Principper i integration til AUB – baseret på 
notifikationer

Voksenuddannelse.dk sender 
notifikationer til AUB, når:

• der oprettes en tilmelding i 
Voksenuddannelse.dk 

• der sker ændringer, som påvirker 
beregning af VEU-godtgørelse eller 
befordringstilskud

Notifikationen indeholder bl.a. 
startdato og status på ansøgning:

• KOMPLET

• UKOMPLET

• SOEGER_IKKE

• SLETTET
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AUB henter oplysninger om:

• Personoplysninger: CPR, 
uddannelsesbaggrund, 
ansøgningsoplysninger

• arbejdsgiveroplysninger: CVR-nr/p-
nr. på arbejdsadresse

• holdoplysninger: Betegnelse, kviknr. 
undervisningform, aflyst j/n, 
indberetningsprincip, sfi j/n

• tilmeldingsoplysninger: Start- og 
slutdato, tilmeldingstype

• fagtilmeldingsoplysninger: Fagkoder, 
start- og slutdato på fagtilmeldinger, 
multiplan j/n (fra UMO), 
certifikatkursus j/n (fra UMO), 
kontraktuddannelse j/n, foregår på 
virksomhed j/n, fjernundervisning j/n

• Tilstededage: Dato, normtimer, Timer 
tilstede, fraværskode, 
undervisningssted (navn, gade, 
adresse, postnr) 
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AUB henter ansøgninger hver eftermiddag

AUB henter KUN tilmeldinger, hvor de 
kan se, at:

• startdato på tilmeldingen er 
passeret

• status på tilmeldingen/ansøgningen 
er KOMPLET

• Tilmelding/ansøgning tidligere er 
hentet - og nu har skiftet status til 
UKOMPLET eller SLETTET

Hvis AUB siger, at de ikke kan se en 
ansøgning/eller at en ansøgning er 
”slettet” – så skyldes det typisk:

• at ansøgningsgrundlaget ikke er 
udfyldt (status UKOMPLET), eller

• at ansøgningsgrundlaget har været 
udfyldt (KOMPLET), og nu ikke er det 
længere (dvs. er blevet UKOMPLET). 
Her vil AUB ofte sige, ”at 
ansøgningen er slettet”..
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Hvad sker der, hvis 
jeg/virksomheden/skolen
…..



Voksenuddannelse.dk ”fortæller” AUB, når der 
sker ændringer

Det er nøje udvalgt, hvilke 
ændringer, AUB skal have besked 
(notifikation) om. Det er for at de ikke 
skal "drukne" i notifikationer, når 
skolerne laver ændringer i deres 
studieadministrative system.

Fx. vil ændringer til et hold, kun give 
anledning til notifikationer, hvis 
indberetningsprincip ændres til/fra 
SFI, da der gælder særlige regler for 
den type hold (de undtaget regel om 
max-10 uger med veu-godtgørelse 
inden for et kalenderår).
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Notifikationer ved ændringer
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Hvad er ændret Hvem kan ændre

CPR-nummer på tilmelding Virksomhed/skole – afhængigt af, hvornår ændring 
sker.

Kursistens uddannelsesbaggrund Kursist/virksomhed/skole – afhængigt af, hvornår 
ændring sker.

Oplysninger i ansøgningsgrundlag Kursist/Virksomhed.

CVR-nr/P-nummer på tilmelding Skole/kursist/virksomhed – afhængigt af, hvornår 
ændring sker.

SFI (j/n) ændres Skole.

Perioder på tilmeldinger/fagtilmeldinger Skole (evt. kursist/virksomhed ved Åbent Værksted 
og inden tilmeldingens startdato).

Fagtilmelding og ændring til foregår 
som fjernundervisning/på virksomhed

Skole.



Notifikationer ved ændringer - fortsat
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Hvad Hvem

Kontraktuddannelse j/n Skole.

Multiplan j/n UMO/CØSA (centrale uddannelsesdata).

Certifikat j/n UMO/CØSA (centrale uddannelsesdata).

Varighed på fagtilmelding Skole.

Normeret varighed på fag UMO/CØSA (centrale uddannelsesdata).

Forventede antal tilstededage Skole (skoledagskalender – hvis ændring 
vedrører tilmeldingens periode.

Tilstededage Når der oprettes/rettes tilstededagsoplysninger.

Undervisningssted - adresseoplysninger Skole.



Godt at vide

• Ret ikke i adressefelter på 
eksisterende 
lokationer/undervisningssteder, som 
bruges på mange hold! Opret 
hellere et nyt undervisningssted -
ellers sender Voksenuddannelse.dk 
notifikation til AUB om alle
tilmeldinger til hold med det 
pågældende undervisningssted! (det 
har vi oplevet!) 

• VEU-ansøgningsgrundlag 
nulstilles/slettes, hvis I sletter 
tilmelding (og evt. opretter igen)

• Ansøgningsgrundlag nulstilles/slettes, 
hvis der:

• Skiftes CPR-nr på tilmelding

• Skiftes CVR-nr eller p-nummer på 
tilmelding

Så hvis I – af en eller anden grund – er 
nødt til at slette en tilmelding og oprette 
igen. Så giv besked til 
kursist/arbejdsgiver om, at de skal 
udfylde ansøgningsgrundlag igen.
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Voksenuddannelse.dk
-Fifs til 
kursussøgning 



Find AMU-kurser – klik på ”Søg AMU-
kurser” på forside af Voksenuddannelse.dk

Og du kommer hertil:
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Filtrer din søgning

Geografi – tæt på postnr. • Eller i specifik region
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Søgeresultat – chips viser dine valgte filtre

• Region Midtjylland og ”Vejen som 
arbejdsplads”
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• Max 10 km fra Viborg og ”Vejen som 
arbejdsplads”



Hent inspiration – se alle kurser 
(ikke kun kurser med hold)

Klik på kryds i gul label for at fjerne 
filter

Du får vist muligt udbud, dvs. også
kurser, hvor der ikke er hold pt.
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Kurser uden hold – se, hvem der kan oprette 
hold

• For at se, hvilke skoler, der kan 
oprette hold
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• Klik på Uddannelsessteder



Gem dine favoritter

• Find det kursus, som du vil gemme

• Klik på stjernen i højre hjørne og klik udfør
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Gem dine favoritter – bogmærk søgninger

• Har du flere favoritter kan du lave en mappe – fx Asfaltkurser
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Gå til kursussøgning vha. favorit – bogmærke 
til Vejasfaltarbejde – Arbejdsmetoder…
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Find hjælp og vejledning på Viden.stil.dk

• Spørgsmål og svar til skoler: 
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.act
ion?pageId=121967285

• Videoguides: 
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.act
ion?pageId=144015798#tab-
Virksomhed

• Hvis I synes, at der mangler noget, så 
giv besked via supporten!
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https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=121967285
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=144015798#tab-Virksomhed


Lidt om Min 
kompetencemappe og 
RKV-værktøjet (euv25.dk)



Min kompetencemappe.dk 

• Nye og ”gamle” beviser kan du nu finde 
et samlet sted under ”Dine 
dokumenter” (før lå ”gamle beviser 
under ”Dine kompetencer”)

• Man kan kun finde ”nye” AMU-beviser 
digitalt (dvs. beviser efter skift til fx 
Studie+)

• Beviser kommer på Borger.dk efter 
efterårsferien. Forventer at det vil give 
større kendskab til ”Min 
Kompetencemappe”
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EUV25.dk 

• STIL og STUK arbejder på at forbedre 
realkompetencevurderingsværktøjet 
”EUV25.dk”, så:

• det bliver muligt for skolerne at arbejde 
videre med den realkompetence-
vurdering, som ”borgeren” har lavet i 
værktøjet (når kursist møder op til 
afklaring på skolen)
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• der kommer flere uddannelser ind. Målet er 
at man skal kunne realkompetencevurderes 
på alle uddannelser

• det bliver nemmere at følge op på, om der 
er oprettet meritbilag for alle uddannelser

• Og når alt dette er faldet på plads – så 
”relancerer”/gør vi (STUK/STIL) reklame for 
værktøjet overfor skolerne



Spørgsmål?


