Brugervejledning til kursusmodulet på VEU-hjemmesiden
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Find kursus via søgemuligheder
Indtast søgeord
Du kan søge på et eller flere ord i kursusoverskriften. Søger du på fx truck, vil kurser hvor ordet truck indgår
i overskriften på kurset komme frem.

Regionsvælger
Du søger som udgangspunkt i den
region, hvor dit VEU-center bor. Hvis du
ønsker at søge kursus i flere regioner,
skal du til vælge det ved at sætte
flueben i de øvrige regioner du gerne vil
søge kurser i.
Husk at klikke på ”Anvend”

Skolevælger
Når du har valgt 1 region, kan du også udvælge hvilken skole du ønsker at søge dit kursus på.
Du kan kun vælge skoler, hvis du har 1
region valgt.
Har du valgt flere regioner, frafalder
muligheden for at udvælge specifikke
skoler.

Husk at klikke på ”Anvend”
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Kursus tidligste eller seneste starttidspunkt på kursus
Du kan via en kalender vælge hvornår du ønsker dit kursus skal starte ved at udfylde en tidligste startdato
og/eller en seneste startdato.
Husk at klikke på ”anvend”, når du har fundet dato.
Herefter vises kun kurser, som
matcher din datosøgning.

Kursets varighed
Du sætter flueben i det interval af dage, som du ønsker at kurset skal vare.
Herefter vil der i søgeresultatet kun vises kurser af din valgte varighed.

Garantikurser
Sætter du flueben i ”Vis kun garantikurser” vil søgeresultatet
udelukkende vise de kurser som er udbudt som et garantikursus.

Tidspunkt
Under tidspunkt vælger du hvilket undervisningstidspunkt der passer dig bedst – og herefter indsnævres
søgningen.

Side 3 af 9

Maks. afstand til dit kursus
Når du vælger en maks. afstand til dit kursus, skal du efterfølgende i rubrikken ved siden af indtaste dit
postnummer – og trykke på ”Enter” (linjeskift) på dit tastatur.
Herefter indsnævres dit søgeresultat til de kurser, som ligger inden en radius af din valgte afstand.

1. Du kan vælge at se dit søgeresultat på kort:

2. Du kan også vælge at se resultatet ved at klikke på de brancheområder dit indsnævrede søge resultat
viser.
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Søg kursus via brancher
Er du lidt usikker på hvilket kursus du ønsker at deltage på,
kan du få et overblik over hvilke kurser, der ligger inden for
din branche via vores brancheinddeling.

Klik på den enkelte branche og se hvilke kurser der er
tilknyttet – de folder sig således ud:

Det enkelte kursus
Når du har valgt det kursus du ønsker at se nærmere på – klikker du på ”Mere”
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Herefter kommer du ind til en side, hvor du kan læse
fagbeskrivelsen på kurset samt hvor og hvornår kurset
er udbudt.
Bemærk at du altid vil se det lokale udbud – men at du
har mulighed for at se udbud på samme kursus i andre
regioner af Danmark.

Læs mere
Klikker du på ”læs mere” vil der åbne sig et vindue, som oplyser dig om de nærmere detaljer
i forhold til kurset.

Gem
Klikker du på ”gem” vil du gemme kurset i din kursuskurv – her kan du gemme flere kurser
og dermed lave en uddannelsesplan med et kalenderoverblik.

Kursuskurv
Du kan altid klikke på din kursuskurv – her finder du en liste over de kurser du har gemt. Kurserne vises
også i en kalender.
Dine udvalgte kurser gemmes 20 minutter i din kursuskurv.
Du kan printe indholdet i din kursuskurv.
Du kan gemme indholdet i din kursuskurv, hvis du trykker på print – og vælger
at printe til PDF - herefter bestemmer du hvor på computeren du vil gemme dit
dokument.

Kursusagent
Er du så uheldig at dit kursus ikke er i udbud, vil der ikke
være en dato ved kurset. Og ved ”Mere” vil der stå
kontakt.
Klik på ”Mere”
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Du vil nu få muligheden for at oprette en kursusagent. Den står i højre side af skærmen.
Udfyld agenten med din mail – og du får automatisk besked, når der er oprettet hold på dit udvalgte
kursus.
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6 ugers jobrettet uddannelse
Som ledig har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, fra
første ledighedsdag.
Vi viser dig både enkeltfags kurser og sammensatte forløb under den
enkelte pakke.
På den måde sikrer vi, at du kan finde så mange kurser som muligt i
pakken lokalt - så det måske kun er enkeltfag du skal rejse efter.

Brancheinddelt pakkeliste
Klik på den branche du har interesse for og find din
ønskede pakke.

Den enkelte pakke
Hver pakke består af en beskrivelse,
samt en liste over hvilke kurser den
indeholder.
Under kursuslisten finder du selve
kurserne.
Bemærk at der kan være både
sammensatte kursusforløb og
enkeltfag udbudt.
Er kurset i udbud, kan du se dato
Er kurset ikke i udbud, står der
”Kontakt”
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Gem dine 6 ugers jobrettede kurser / pakker
Når du har klikket på det enkelte kursus, trykker du på ”Gem” – så lægges kurset i din kursuskurv og er
gemt til at printe eller gemme på din pc senere.
Herefter skal du bruge tilbageknappen
/
ved siden af hjemmesideadressen i din browser (øverst
på din skærm). På den måde kommer du tilbage til din pakke – hvor du kan finde det næste kursus i din
pakke.

Tilmelding 6 ugers jobrettet uddannelse
Det er din a-kasse som træffer afgørelsen om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Print derfor din
kursuskurv, hvor du har gemt din kursuspakke /-række og medbring den på jeres næste møde. Eller send
den via mail.
Du kan finde kurserne og tilmelde sammen med din sagsbehandler.
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