
 

 
1. 

Tag et online AMU-kursus og få kr. 881 pr. dag pr. 
medarbejder i VEU-godtgørelse. 
 
Er du selvstændig eller ansat i en virksomhed, der pga. Coronakrisen har for lidt at lave?  
Så er det nu, du skal overveje AMU-kurser meget kraftigt. 
 
For medarbejdere i AMU-målgruppen – dvs. personer, der maksimalt har en faglært uddannelse – koster et 
kursus kr. 126-188 pr. kursusdag – MEN virksomheden kan søge VEU-godtgørelse på kr. 881 pr. dag pr. 
medarbejder. 
 
Resultatet er et bruttooverskud til virksomheden på op til kr. 755 pr. dag. Det kan ikke nødvendigvis betale hele 
lønnen, men det er et rigtig godt tilskud, samtidig med medarbejderen og dermed virksomheden får et 
kompetenceløft, som kan skabe værdi den dag, vi er ovre denne helt ekstraordinære situation. 
 
Hvis I er flere medarbejdere i en virksomhed, i en branche eller i en handelsstandsforening har vi 
mulighed for at sammensætte et kursusforløb, der tilgodeser netop jer og jeres verden. (Disse kurser 
kan ikke ses på hjemmesiden nu.) 
 
Der vil også løbende slået online kurser op på vores hjemmeside, så hold øje med udbuddet her: 
http://www.erhvervsskolerne.dk/veu/kurser/kurser/online-kurser 
 
Undervisning  
Der undervises 7,4 time pr. undervisningsdag fx kl. 8.00 15.25. Undervisningen foregår online via platformen 
TEAMS, og du skal derfor have adgang til en PC og netforbindelse. Vi sender link til kursisterne på mailen inden 
kursusstart. 
 
Vilkår  
Vi henviser til skolens generelle vilkår for AMU-kurser her: 
http://www.erhvervsskolerne.dk/veu/kurser/info/adgang--godtgoerelse-og-pris 
 
Vi vil meget gerne høre fra dig og din virksomhed, så vi kan sammensætte en kursusrække, der i så høj grad 
som overhovedet muligt tilgodeser jeres verden. 
 
Umiddelbart forestiller vi os en kursusrække, der i særlig grad i sit indhold målrettes: 

 Detailhandelen  

 Oplevelsesindustrien (restauranter, hoteller, kursuscentre, turismesektoren mm) 

 Handelsvirksomheder og lignende typer virksomheders kontorpersonale, sælgere, 
produktionsmedarbejdere, teknikere m.fl. 

 Byggeriet 

 Produktionsvirksomheder – både personale inden for produktion og kontor  

 Den offentlige sektor 
 
Ekstraordinære tider kræver ekstraordinært samarbejde. 
  
Skriv til os og fortæl om, hvorvidt I interesseret i at vi taler sammen om hurtige og gode AMU-løsninger?  
 

- Hvor mange medarbejdere (ufaglærte og faglærte) vil I være interesseret i at få på kursus 
- Hvilke typer kurser er I primært interesserede i, fx? 

 
Generelle kurser 

 Økonomiske kurser, fx butikkens/virksomhedens nøgletal 

 Den grundlæggende lederuddannelse (sammensat af flere moduler)  

 IT-kurser (tekstbehandling, regneark, mail mm) 

 Sprogkurser (fx engelsk, teknisk engelsk) 

 Praktikvejlederkursus* 
 

Merkantile og generelle kurser, fx  

 Kundebetjening 

 Markedsføring på sociale medier 

 Konflikthåndtering 

http://www.erhvervsskolerne.dk/veu/kurser/kurser/online-kurser
http://www.erhvervsskolerne.dk/veu/kurser/info/adgang--godtgoerelse-og-pris


 

 
2. 

 
 

Tekniske kurser, fx : 

 Grundlæggende el* 

 Hydrauliske forbindelser* 
 
Kurser rettet mod byggeri: 

 Lufttæthed ved nye boliger 

 Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte jobs 

 Samarbejde i teams 

 Personlig udvikling til arbejde 

 Selvevaluering 
 

Kurser rettet mod køkkener 

 Råvarer, økologi og bæredygtighed 
 

 
*) Nogle af kurserne kan blive suppleret med praktisk undervisning, når situationen igen er blevet normaliseret.   
 
 
Vi kan udbyde og gennemføre ovennævnte og mange andre kurser inden for meget kort tid – kontakt os!  
 
Skriv til  
 

- Merkantile og generelle kurser: Lars Kjeldgaard på lkp@erhvervsskolerne.dk 
- Tekniske kurser: Heine Riemandsgaard Jensen på hrj@erhvervsskolerne.dk eller Aksel Gaardsted 

Christiansen på agc@erhvervsskolerne.dk 
- Byggeri: Anders Rask på andr@erhvervsskolerne.dk  
- Køkkener og fødevarer: Rikke Lykke Larsen på rila@erhvervsskolerne.dk  

 
- Spørgsmål vedr. AMU-systemet incl. tilmelding og vilkår : Malene Terp på tlf. 61554071 eller mail 

mbt@erhvervsskolerne.dk 
 

 
Venlig hilsen 
 
Erhvervsskolerne Aars 
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