
       

   

       

          

    
 

        

  
 

    

    

    

        

        

         

         
 

 

        
 

 

    

        

  

 

AR237 - bilag 2 
Ansøgers og uddannelsesstedets oplysninger om ekstra 

kursus/kurser og indkvartering 

Hvis du  skal udfylde flere end fem uddannelser i oplysninger om  kurser og indkvartering,  skal du 

anvende dette skema. Anvend Adobe Acrobat Reader for den bedste oplevelse.

Kursus (udfyldes af ansøger og uddannelsessted) 

Hvilket kursus fra den landsdækkende positivliste? (Titel) 

Uddannelseskode – (Nummer på den landsdækkende positivliste AMU-kode, EUD-Enkeltfagskode eller Akademikode

I hvilken periode skal kurset 
følges (Ansøger) 

Fra: Dag Måned År Til: Dag Måned År 

Ved splitkurser angives 
(Ansøger) 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 
Nej Ja 

Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

Samlet normeret timetal ved kursus (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

ECTS-point, hvis der er tale om videregående uddannelse (Udfyldes af 
uddannelsesstedet) 

ECTS-point 

Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv 
moms) (Udfyldes af uddannelsesstedet) 

Kroner 

Indkvartering (udfyldes af ansøgeren) 

Jeg søger om indkvartering under kurset og uddannelsen. Nej Ja 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Side 1 af 5
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Kursus (udfyldes af ansøger og uddannelsessted) 

Hvilket kursus fra den landsdækkende positivliste? (Titel) 

Uddannelseskode – (Nummer på den landsdækkende positivliste AMU-kode, EUD-Enkeltfagskode eller Akademikode

I hvilken periode skal kurset 
følges (Ansøger) 

Fra: Dag Måned År Til: Dag Måned År 

Ved splitkurser angives 
(Ansøger) 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 
Nej Ja 

Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

Samlet normeret timetal ved kursus (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

ECTS-point, hvis der er tale om videregående uddannelse (Udfyldes af 
uddannelsesstedet) 

ECTS-point 

Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv 
moms) (Udfyldes af uddannelsesstedet) 

Kroner 

Indkvartering (udfyldes af ansøgeren) 

Jeg søger om indkvartering under kurset og uddannelsen. Nej Ja 
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Kursus (udfyldes af ansøger og uddannelsessted) 

Hvilket kursus fra den landsdækkende positivliste? (Titel) 

Uddannelseskode – (Nummer på den landsdækkende positivliste AMU-kode, EUD-Enkeltfagskode eller Akademikode

I hvilken periode skal kurset 
følges (Ansøger) 

Fra: Dag Måned År Til: Dag Måned År 

Ved splitkurser angives 
(Ansøger) 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 
Nej Ja 

Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

Samlet normeret timetal ved kursus (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

ECTS-point, hvis der er tale om videregående uddannelse (Udfyldes af 
uddannelsesstedet) 

ECTS-point 

Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv 
moms) (Udfyldes af uddannelsesstedet) 

Kroner 

Indkvartering (udfyldes af ansøgeren) 

Jeg søger om indkvartering under kurset og uddannelsen. Nej Ja 
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Kursus (udfyldes af ansøger og uddannelsessted) 

Hvilket kursus fra den landsdækkende positivliste? (Titel) 

Uddannelseskode – (Nummer på den landsdækkende positivliste AMU-kode, EUD-Enkeltfagskode eller Akademikode

I hvilken periode skal kurset 
følges (Ansøger) 

Fra: Dag Måned År Til: Dag Måned År 

Ved splitkurser angives 
(Ansøger) 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 
Nej Ja 

Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

Samlet normeret timetal ved kursus (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

ECTS-point, hvis der er tale om videregående uddannelse (Udfyldes af 
uddannelsesstedet) 

ECTS-point 

Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv 
moms) (Udfyldes af uddannelsesstedet) 

Kroner 

Indkvartering (udfyldes af ansøgeren) 

Jeg søger om indkvartering under kurset og uddannelsen. Nej Ja 
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Kursus (udfyldes af ansøger og uddannelsessted) 

Hvilket kursus fra den landsdækkende positivliste? (Titel) 

Uddannelseskode – (Nummer på den landsdækkende positivliste AMU-kode, EUD-Enkeltfagskode eller Akademikode

I hvilken periode skal kurset 
følges (Ansøger) 

Fra: Dag Måned År Til: Dag Måned År 

Ved splitkurser angives 
(Ansøger) 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Dato Timer Dato Timer 

Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 
Nej Ja 

Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

Samlet normeret timetal ved kursus (Udfyldes af uddannelsesstedet) Timer 

ECTS-point, hvis der er tale om videregående uddannelse (Udfyldes af 
uddannelsesstedet) 

ECTS-point 

Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv 
moms) (Udfyldes af uddannelsesstedet) 

Kroner 

Indkvartering (udfyldes af ansøgeren) 

Jeg søger om indkvartering under kurset og uddannelsen. Nej Ja 
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	I hvilken periode skal kurset følges (ansøger): 
	 Fra: dag, måned, år: 
	 1_af_date: 
	 2_af_date: 
	 3_af_date: 
	 4_af_date: 
	 5_af_date: 

	 Til: dag, måned, år: 
	 2_af_date: 
	 1_af_date: 
	 3_af_date: 
	 4_af_date: 


	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 1: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 3: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 4: 
	Antal kursustimer pr: 
	 uge (udfyldes af uddannelsstedet, timer 1: 
	 uge (udfyldes af uddannelsstedet, timer: 
	 3: 
	 4: 
	 5: 

	 uge (udfyldes af uddannelsstedet, timer 2: 

	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 5: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 6: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 8: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 9: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 10: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 11: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 12: 
	Samlet normeret timetal ved kursus (udfyldes af uddannelsesstedet, timer 1: 
	ECTS-point, hvis der er tale om videregående uddannelse (udfyldes af uddannelsstedet, antal ECTS point: 
	 1: 
	 2: 
	 3: 
	 4: 
	 5: 

	Pris for kurset på videregående niveau pr: 
	 fuldtidsuge (eksklusiv moms) (udfyldes af uddannelsstedet) i kroner: 
	 1: 
	 2: 
	 3: 
	 4: 
	 5: 


	Vælg kursus nr: 
	 (3) (udfyldes af ansøger og uddannelsessted): 
	 (4) (udfyldes af ansøger og uddannelsessted): 
	 (5) (udfyldes af ansøger og uddannelsessted): 

	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer 7: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), timer: 
	 14: 
	 15: 
	 16: 
	 17: 
	 18: 
	 13: 
	 19: 
	 20: 
	 21: 
	 23: 
	 24: 
	 22: 
	 25: 
	 26: 
	 27: 
	 28: 
	 29: 
	 30: 

	Samlet normeret timetal ved kursus (udfyldes af uddannelsstedet, timer 2: 
	Samlet normeret timetal ved kursus (udfyldes af uddannelsstedet, timer: 
	 4: 
	 3: 
	 5: 

	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 3_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 12_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 4_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 5_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 6_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 8_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 9_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 10_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 11_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 14_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 15_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 16_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 17_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 7_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 18_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 20_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 21_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 22_af_date: 
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	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 29_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 25_af_date: 
	Ved splitkurser angives (Ansøger), dato 30_af_date: 
	Jeg søger om indkvartering under kurset og uddannelsen: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off
	 4: Off
	 5: Off

	Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 2: Off
	Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 3: Off
	Er der tale om heltidssuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 4: Off
	Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) 5: Off
	Hvilket kursus fra den landsdækkende positivliste: 
	 (1): 
	 2: 
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	 5: 
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