Guide til at ansøge om en realkompetencevurdering (RKV)
For at få lavet en RKV, skal du overordnet set gøre to ting:
1. Oprette en ansøgning via efteruddannelse.dk
2. Sende dine relevante dokumenter til skolen.
1. Opret en ansøgning via efteruddannelse.dk
På denne hjemmeside vil det se ud som om, at du er ved at tilmelde dig et kursus. Det er du ikke - det er blot
sådan vi registrerer din ansøgning.
På forsiden af efteruddannelse.dk, indtastes dette kviknummer i søgefeltet: 657412rkv
Tryk derefter på ”Søg”-knappen og afvent. Der kan gå noget tid, før søgningen er færdig.

Når søgningen er færdig, skal du scrolle ned, indtil du ser følgende søgeresultat:

Tryk på ”Tilmeld” længst til højre. Derefter bliver du stillet videre, og får spørgsmålet ”Hvem er du?”.
Vælg enten ”Privatperson” eller ”Ledig”. Vælger du ”Ledig” så følg anvisningen i pop op-boksen.
Tryk herefter på enten ”Log ind” for at logge ind med NemID, eller ”Gå videre uden at logge ind” for at logge
ind uden NemID. Vælger du dette, skal du blot indtaste dine personlige informationer manuelt.
Skift herefter mellem at trykke på ”Videre”, og udfylde de efterspurgte informationer.
På sidste side skal du blot trykke på ”Bekræft tilmeldingen”.
2. Send dine relevante dokumenter til skolen






Folkeskolebevis – bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau
Anden uddannelse – bager, HF, STX, landmand eller noget helt andet. En uddannelse bliver aldrig
forældet
Relevant erhvervserfaring – højst 4 år gammelt. (Ikke lønsedler, men dokumentation fra
arbejdsgiveren om hvor lang tid du har været ansat, hvor mange timer om ugen og hvilke
arbejdsopgaver, du har haft).
førstehjælp og/eller brandbekæmpelse

Saml alle dine dokumenter, og send dem via e-boks. Log ind i e-Boks, vælg ”Menu” øverst og derefter ”Skriv
ny post”. Vælg Social & SundhedsSkolen Herning som modtager, og vedhæft dokumenterne via papirclipsen.
Hvis dette ikke er muligt for dig, kan du vælge at sende dokumentationen til: info@sosuherning.dk
Skriv hvilken uddannelsesretning du søger + dit telefonnummer.
Behandlingstiden er op til tre uger, hvorefter du vil modtage din færdige RKV i din e-Boks.
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