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TRIN 1 – Gå ind på www.svu.dk  

TRIN 3 – Gå til ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau. 

TRIN 2 – Tryk på ”Søg SVU”  

http://www.svu.dk/
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TRIN 4 – Indledning 

Tryk på ”Næste” 
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TRIN 5 – Tryk på ”Start med NemID”  

TRIN 6 – Udfyld med dine informationer 

1. Skriv dit Bruger-id 

2. Skriv Adgangskode 

3. Tryk på ”Næste” 

4. Skriv kode fra 

nøglekort eller godkend 

via app'en på din 

mobiltelefon. 
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TRIN 7 – 1. Udfyld med dine informationer 

        CPR-nummer, Fornavn og Efternavn, Vejlenavn (Adresse) og Husnummer, 

        Postnummer og By, Dit telefonnummer, Din mail 

2. Hvis du IKKE er statsborger i 

Danmark, så tryk på pilen og vælg det 

land, hvor du er statsborger. Udfyld 

adressefeltet, som kommer frem. 

3. Vil du ændre tidligere ansøgning? 

Normal skal du trykke på ”Nej.” 

4. Tryk på ”Næste” 



5 
 

 

 

 

 

 

  

TRIN 8 – Beskæftigelse 

1. Hvad laver du? 

F.eks. Industrioperatør, Maler, osv. 

2. Du arbejder som 

 - Lønmodtager (du er ansat i en virksomhed eller 

lignende) 

- Selvstændig (du har din egen virksomhed/firma) 

- Medarbejdende ægtefælle (du arbejder i din 

mands/kones firma) 

3. Du skal have været ansat på din 

nuværende arbejdsplads i minimum 26 

uger for at få SVU 

 
4. Tryk på ”Næste” 
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TRIN 9 – Oplysninger om dit uddannelsessted 

1. Klik på pilen, hvis dit uddannelsessted

ligger i en anden region

2. Klik på pilen og vælg dit

uddannelsessted

3. Skriv den mailadresse, som du har

fået fra dit uddannelsessted - og gentag

den

4. Tryk på ”Næste”
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TRIN 10 – Oplysninger om din arbejdsgiver 

CVR-nummer (det får du fra 

virksomheden) 

Arbejdsgiver (hvad hedder din 

arbejdsplads) 

Afdeling (hvis du er på en speciel 

afdeling) 

Navn på din kontaktperson (det får du fra 

virksomheden) 

Mail til din kontaktperson (det får du fra 

virksomheden 

Gentag mail 

2. Tryk på ”Næste” 
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TRIN 11 – Oplysninger om SVU-administrator 

1. Tryk på pilen og vælg ”Kolding HF og 

VUC,” som er ansvarlig for dit 

uddannelsessteds SVU ansøgninger 

2. Tryk på ”Næste” 

TRIN 12 – Uddannelsesbaggrund 

1. Skriv antal år du har gået i skole. 

2. Hvis du har en erhvervsuddannelse, 

skal du trykke på pilen og vælge 

kategori.  

3. Du skal fortælle, hvor lang tid din 

erhvervsuddannelse tog. 

4. Du skal fortælle, om du har brugt 

uddannelsen inden for de sidste 5 år.  

5. Tryk på ”Næste” 
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TRIN 13 – Arbejdstid og fravær 

1. Har du haft fuldtidsarbejde i de 

sidste 10 uger, så skriver du 37.  

Har du deltidsarbejde, så skriver du 

antal timer pr. uge.  

2. De fleste gange vil det være det samme – altså 

”nej,” men spørg din arbejdsplads, hvis du er i tvivl 

3. Tryk på ”Næste” 

TRIN 14 – Anden offentlige støtte 

1. Anden offentlig støtte kan være 

pension eller lignende 

2. Tryk på ”Næste” 
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TRIN 15 – Udbetaling 

1. Spørg din arbejdsgiver 

2. Spørg din arbejdsgiver 

3. Tryk på ”Næste” 

TRIN 16 – Bemærkninger til ansøgningen 

1. Hvis du har bemærkninger, så skriv 

dem her 

2. Tryk på ”Næste” 



11 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TRIN 17 – Erklæring 

1. Tryk her – hvis  

du har angivet korrekte oplysninger 

du har læst og orienteret dig om reglerne 

for ansøgning om SVU 

2. Tryk på ”Næste” 

 

 

 TRIN 18 – Bilag 

1. Hvis du har bilag, kan du tilføje dem 

her.  

De fleste har ingen bilag. 

2. Tryk på ”Næste” 
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TRIN 19 – Opsummering 

1. Her kommer en opsummering af alle 

dine oplysninger.  

Tjek dem alle - og specielt 

- din mailadresse 

- virksomhedens mailadresse 

- uddannelsesstedets mailadresse 

 

 

2. Gå videre og underskriv med NemID 

På næste side, skal du vente til 

browseren er klar. 




