EfterUddannelse.dk
– portalen for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er i luften 1. januar
2010
Det kan være noget af en jungle at finde hoved og hale i AMU’s
(Arbejdsmarkedsuddannelser) godt 3000 uddannelsestilbud. Derfor samler
Undervisningsministeriet trådene 1. januar 2010, når de åbner den nye
kursusportal: EfterUddannelse.dk. Her vil det online kursuskatalog give
borgere og virksomheder et samlet overblik over udbuddet af AMU-kurser,
og man kan tilmelde sig kurserne online.
Alt fra uddannelsestilbud om førstehjælp til tagdækning bliver nu samlet i ét
kursuskatalog. Digitaliseringen af AMU’s godt 3000 kursusudbud på webportalen
EfterUddannelse.dk vil tilbyde virksomheder og enkeltkursister en nem og
smidig adgang til kursernes informationer.
På EfterUddannelse.dk vil man pr. 1. januar 2010 kunne få overblik over
udbudte AMU-kurser og tilmelde sig kurserne online. På sigt er det meningen, at
den samlede administration af voksen- og efteruddannelse skal digitaliseres, så
det ultimo 2011 vil være muligt at søge om VEU-godtgørelse som en integreret
del af tilmeldingsprocessen.
I perioden indtil 1. januar 2010, hvor portalen går i luften, kan interesserede følge
med i processen på det midlertidige site: www.efteruddannelse.dk, hvor der vil
komme overordnet information om udviklingsprocessen samt link til mere
specifik information. Der kommer en samling af de oftest stillede spørgsmål og
svar, link til brugerguide og en film om, hvordan man bruger portalen. Det er
også muligt at tilmelde sig en mailliste, så man modtager en mail, når portalen
lanceres.
1. januar 2010 bliver det obligatorisk for at virksomheder at anvende
EfterUddannelse.dk. i forbindelse med tilmelding af ansatte til kurser.

EfterUddannelse.dk tilbyder pr. 1. januar 2010 virksomhederne følgende muligheder:
Overblik over kursusudbud
Portalen giver overblik over udbud af AMU-kurser. Det gør det nemmere for virksomhedens
personaleansvarlige at få overblik og at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling.
(Kurser fra private udbydere fremgår ikke af portalen).
Mange søgemuligheder
Man kan søge kurser ud fra kategorier som geografi, skole, kursuskategori samt på fritekst.
Hurtig og nem log-in-funktion
Log-in sker hurtigt og nemt med digital signatur. Der bruges samme log-in som til virk.dk.
Online tilmelding til kurser
Tilmeldingen til kurserne sker online. Tilmeldingsproceduren minder om køb af fx flybillet: Man
søger kurser og kan gemme de relevante kurser i en ”tilmeldingskurv”, hvorefter man går til endelig
tilmelding.
Medarbejderne kan også selv tilmelde sig
Portalen er som udgangspunkt lukket for, at medarbejdere kan købe kurser i virksomhedens navn.
Virksomheden har dog mulighed for at ændre i opsætningen på virksomhedens side, så medarbejdere
selv kan tilmelde sig via portalens kursistindgang. Står virksomheden som betaler, bliver
indkaldelsesbrevet til deltageren sendt til virksomheden, så der stadig er fuld kontrol med
tilmeldingerne.
Fuldt overblik over hvem virksomheden har tilmeldt
På virksomhedens ”min side” kan man få et overblik over de kurser, hvor virksomheden har tilmeldt
medarbejdere. Virksomheden kan se startdatoer for kurserne, antal tilmeldte og status for navngivning
af de tilmeldte.
Oversigt over kursusaktiviteter for den enkelte medarbejder
Det er også muligt at søge på navn eller cpr-nr. for en bestemt medarbejder og få vist en oversigt over
kommende og afholdte kurser.
Masseindtastning
Via kommaseparerede filer fra virksomhedens interne kursussystem kan medarbejdernes cpr-numre
kopieres over i et masseindtastningsvindue, så alle udvalgte medarbejdere bliver tilmeldt i én
arbejdsgang.
Yderligere spørgsmål vedrørende portalen kan rettes til Tine Tolstrup Petersen – telefon 33 92 53 77
eller mail tine.tolstrup.petersen@uvm.dk.

