
Digitaltilmelding til AMU-kursus (inden kursusstart) 

Hold: 461301KHL40/1-17 
Punkt 1. følges hvis du ikke har en medarbejdersignatur 
Punkt 2. følges hvis det er første gang du skal bruge www.efteruddannelse.dk 
Når ovennævnte punkter er i orden, kan du gå videre til Punkt 3. 
Ønsker du ikke at søg VEU-godtgørelse kan du gå til Punkt 8. 

1. Du skal have en medarbejdersignatur, hvis du ikke har en sådan kan den bestilles hos 
www.medarbejdersignatur.dk (hjælp telefon 72247090) 
Klik på bestil medarbejdersignatur 
Klik på bestil den første medarbejdersignatur (De første 3 signaturer gratis) 
Udfyld CVR-nr. 
 

2. For at tilmelde dig digitalt skal du have log in-rettighed. Du skal have følgende rettigheder: 
Ret til at administrere VEU kurser og Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og 
befordringstilskud, for alle P-enheder dette sker gennem Virk.dk således: 
log in med medarbejdersignatur 
Klik på Gå til Brugeradministration 
Klik på NemLogin Brugeradministration 
Klik på brugeroversigt 
Klik på den bruger, du vil tildele rettigheder. Herefter kommer du ind på brugerens 
stamdata. 
Vælg tildel rettighed 
Vælg den rettighed, som du ønsker at tildele brugeren og gå ned i bunden og tryk tildel. 
(hjælp telefon åben 9.30 – 14.30 tlf.: 72 20 00 30 tast 3”Nemlogin Support”) 
               

3. Tilmelding til kurset sker via adressen www.efteruddannelse.dk af din arbejdsgiver eller 
dig selv hvis du er selvstændig landmand, hvis du har en videregående uddannelse f.eks. 
jordbrugsteknolog, skal du kontakte kursusstedet for tilmelding. 
Skriv holdets navn (se Hold ovenfor) i feltet Find, klik på søg, så kommer du ind på 
kursusbeskrivelsen 

 
Klik på Tilmeld nu, er Tilmeld nu-knappen nedtonet, er tilmeldingsfristen overskredet – 
kontakt da Dalum Landbrugsskole tlf.: 63 13 27 11, hvis du har en højere videregående 
uddannelse dvs. (teknolog, agronom) eller er du ledig kan du ikke tilmelde dig via 
Efteruddannelse.dk – kontakt da din Landboforening eller skolen for tilmelding. 

http://www.medarbejdersignatur.dk/


4. Hvis du skal tilmelde en medarbejder klikker du på: 
Jeg logger ind på vegne af en virksomhed (kursusadministration) 
Hvis du skal tilmelde dig som selvstændig klikker du på: 
Jeg er selvstændig 
Log in med medarbejdersignatur 

 
Hvis du får en fejlmeddelelse om, at du ikke har rettigheder til at tilmelde dig et AMU-
kursus, skal du følge punkt 2 igen, så skal du ind på www.virk.dk og give dig selv 
rettigheder før du kan tilmelde dig kurset. 
 

5. Tilmeldingen består af 3 trin: 
Valgt kursus, Udfyld antal kursister  

 
Tilmeldingsresume, sæt kryds i Jeg accepterer skolens betingelser, bekræft tilmelding 
Kvittering/Tryk på navngiv kursister  

http://www.virk.dk/


 
6. Indtast kursusdeltager oplysninger tryk rediger (det indtastede CPR-nr. opdateres 

automatisk), husk at gem. 
7. Vi anbefaler at I venter med at søge VEU til efter kursets start og inden 4 uger efter sidste 

kursusdag. 
8. Hvis du ikke ønsker at søge VEU-godtgørelse, kan du tilmelde dig nemt uden 

medarbejdersignatur således: 
Åben www.efteruddannelse.dk 
Tast holdnummer i feltet Find 
Tryk på kurset 
Tryk på tilmeld nu 
Tryk på: Jeg deltager i uddannelsen som privatperson 
Tryk på: Gå videre uden at logge ind 
Tryk på videre 
Udfyld navn, CPR-nummer og svar på spørgsmål og tryk på videre 

Hvis du har fulgt vejledningen og stadig har brug for support/hjælp kan du kontakte 
Majken Helsgaard på Dalum Landbrugsskole på tlf.: 63 13 27 11. 

http://www.efteruddannelse.dk/

