Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den
Kommunale Kompetencefond
Følgende vejledning er udarbejdet til jer, der søger støtte gennem Den Kommunale Kompetencefond til
læse-, regne- eller IT-kurser.
Vejledningen er udarbejdet, fordi I vil opleve, at dele af ansøgningsforløbet ikke er tilpasset de kurser, I
søger til. Vejledningen giver svar på, hvordan I skal udfylde samtlige felter i ansøgningen til trods for dette.
Ansøgning om læse-, regne-, IT-kurser gennem Den kommunale Kompetencefond er et pilotprojekt, og
derfor er det gældende ansøgningsforløb for fonden endnu ikke på alle områder tilpasset disse kurser.
Hvis I har spørgsmål til at udfylde ansøgningen, så kontakt os på 3370 3871 eller
kontakt@denkommunalekompetencefond.dk
Du begynder ansøgningen her:
Gå ind via www.denkommunalekompetencefond.dk
Tryk på den grønne knap ’ANSØG’
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Pkt. 1 - Ansøger
Udfyld herefter hele den næste side med ansøgerens oplysninger:
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Pkt. 2 - Arbejdsplads
Indtast arbejdspladsens p-nummer (10 cifre) og tryk på ’hent’.
(Hvis ikke du kender arbejdspladsens p-nr. så spørg din leder. Alternativt kan I finde det ved taste jeres
adresse ind i søgefeltet på www.cvr.dk)
Derefter fremkommer arbejdspladsens navn og adresse.
Derefter ’fortsæt’
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Pkt. 3 – Faglig organisation
Vælg faglig organisation – her vælges FOA – Fag og Arbejde, læse-, regne- IT-kurser
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Pkt. 4 - Arbejdsområde
Her vælges det arbejds-/overenskomstområde, som medarbejderen er ansat på
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Pkt. 5 - Uddannelse
På denne side indtastes oplysninger om uddannelsen
Uddannelsestype – tryk på pilen og vælg det kursus ansøgeren deltager på
Uddannelsens navn – må gerne, men skal ikke udfyldes. Da feltet er obligatorisk tast da blot fx ’x’
Link til uddannelsen – skal ikke udfyldes, men da feltet er obligatorisk tast da blot fx ’x’
Navn på kursusmodul – skal ikke udfyldes, og er ikke et obligatorisk felt, men man må gerne skrive fx hvilket
trin medarbejderen deltager på (hvis uddannelsen er trin-opdelt)
Navn på uddannelsesudbyder – skriv navnet på den lokale VUC-afdeling der udbyder kurset
Uddannelsesgebyr – udfyldes ikke (Der er ikke deltagergebyr på FVU-berettigede kurser)
Start- og slutdato – udfyldes. Hvis kurset er afholdt tast da dags dato, men angiv den reelle kursusperiode i
’supplerende oplysninger’
Har du en udviklingsplan – angiv om du har en udviklingsplan
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Pkt. 6 – Andre udgifter
Vikarudgifter – hvis I har vikarudgifter angiv det i ’ja’, og indtast derefter hvor mange timer I anvender vikar
ifm. at medarbejderen er på kursus.
Hvis I endnu ikke har et klart overblik over hvor mange timer det drejer sig om, så ud fra et skøn over hvor
timer I kommer til at anvende vikar. Ikke anvendte midler tilbagebetales til kompetencefonden.
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Pkt. 6 – fortsat
Materialeudgifter – der kan ikke angives materialeudgifter, da der ikke vil være materialeudgifter forbundet
med at deltage i kurserne
Udgifter til transport og overnatning – der angives de evt. udgifter medarbejderen har til transport ifm. at
deltage på uddannelsen
Oplysninger om leder og TR – felterne udfyldes som angivet
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Pkt. 7 – Bekræft og send ansøgning
Siden opsummerer de oplysninger har angivet. Læs dem igennem, og hvis det er korrekt tryk da ’send
ansøgning’
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Pkt. 8 – Print, underskriv og upload din ansøgning
Du skal nu printe din ansøgning. Det gør du ved at trykke på linjen ’Klik her og udskriv din ansøgning’

Herefter fremkommer en blanket med oplysningerne på din ansøgning. Blanketten skal printes og
underskrives af medarbejder, leder og TR.
Du vil samtidig modtage en e-mail fra kompetencefonden, med et link til ovenstående side, så du altid kan
komme tilbage hvis du forlader siden eller der går nogle dage med at indhente underskrifter. E-mailen
sendes automatisk til medarbejder, leder og TR.
Når du har indhentet underskrifterne scanner du ansøgningen ind, og gemmer den på din computer et sted
hvor du kan finde den igen.
Derefter trykker du ’gennemse’. Her finder du det gemte dokument, klikker på det og trykker ’åben’.
Derefter klikket du på den orange knap ’upload’
Under sagsnummeret på ovenstående skærmbillede står ’status: afventer underskrift’. Dette skulle nu
gerne ændre sig til ’Afventer godkendelse’.
Du vil samtidig modtage endnu en e-mail fra kompetencefonden, om at vi har modtaget den underskrevne
ansøgning.
Herefter skal du ikke foretage dig mere. Ansøgningen er indsendt, og du vil modtage et svar fra fonden i
løbet af 14 dage, og vil højst sandsynligt blive godkendt
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