
Ansøgning om adgang til arbejdsmarkedsuddannelse i henhold til lov om AMU-

uddannelser.

Skemaet er for dig der er i arbejde.  Er du ledig skal du i stedet udfylde blanket AR237 – kontakt
uddannelsesstedet.  

Alle spørgsmål bedes besvaret – udfyld med BLOKBOGSTAVER. 
Skemaet skal afleveres til uddannelsesstedet i god tid inden uddannelsens start. 

Ansøgers stillingsbetegnelse: Ansøgers mobilnummer: Ansøgerens cpr- nr.: 

 - 

E-mail Indkaldelsesbrev pr: 

 Post   E-mail

Hvilke uddannelser søger du? 
Uddannelsens navn: Periode: Uddannelsesstedets notat 

Din uddannelsesbaggrund 

Ufaglært

Faglært (smed, elektriker, tømrer, grønt bevis, kontorassistent)

Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, ingeniør, jurist, HA, fuld merkonom etc.)

Andet _______________________________

Har du være beskæftiget inden for dit højeste uddannelsesområde i de sidste 5 år? JA   NEJ 

Oplysninger om arbejdspladsen 
Arbejdsgiverens firmanavn Cvr-nr.: 

Arbejdsgiverens adresse Postnr. og by 

Arbejdssted Telefonnr. 

Kontaktperson Virksomhedens mail 

Faktura bedes udstedt til    deltageren selv     arbejdsgiver

For offentlige arbejdsgivere oplyses: 
EAN-nummer Kontaktperson Ordrenummer 

Særlige forhold 

Fleksjob

Skånejob

Virksomhedspraktik

Med løntilskud

Sygemeldt

Orlov

Andet _____________

Jeg erklærer, at mine oplysninger på ansøgningen om adgang til arbejdsmarkedsuddannelser er rigtige, og at jeg ikke 
har udeladt oplysninger. Jeg forpligter mig til at underrette uddannelsesstedet, hvis de oplysninger, som jeg har givet, 
ændres inden jeg starter på eller under uddannelsen. Fx at jeg er opsagt eller har sagt min stilling op. 

Dato_______________________ Underskrift___________________________________________________________ 

Uddannelsesstedets navn og adresse 

UCplus A/S
Mileparken 12A 
2740 Skovlunde

Ansøgerens navn og adresse 
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