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Inspiration til dit 
uddannelsesvalg
Dit fag er i forandring. Det er alle fag i disse år. Derfor bør du gribe din mulighed for at tage 

to ugers selvvalgt uddannelse om året. Det har du nemlig ret til som medarbejder på en 

overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel eller HK/Privat. 

Der er omkring 1900 forhåndsgodkendte kurser og uddannelser at vælge imellem. I denne 

pjece præsenterer vi dig for et lille udpluk af dem. Vi peger på 30 forskellige relevante kur-

ser delt op på 10 forskellige fagområder. Det er dog blot en appetitvækker. Husk at der er 

mange flere kurser at vælge imellem, og at der ikke kun findes én rigtig vej. Tjek den eller 

de profiler, der passer bedst på dig, og lad dig inspirere!

Er du arbejdsgiver, kan du også bruge pjecen. Den kan give dig masser af inspiration til, 

hvordan dine medarbejdere kan bruge deres uddannelsesrettigheder, og hvilke retninger 

du kan motivere dem til at gå i.
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Kulturafstemt kommunikation i salg og service
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at bruge kommunikations- og fortolkningsmodeller til 

at afkode og analysere aftaler og samtaler med kunder og samarbejdspartnere fra andre 

kulturer. Du bliver bedre til at kommunikere målrettet og respektfuldt. 

Afsætningsstrategi 
VARIGHED: Modul på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, der 

tager 3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer bl.a. noget om markedsføring, strategisk planlægning, 

købsadfærd og segmentering og afslutter modulet med en eksamen. Tager du hele ud-

dannelsen, får du en AU-grad, der har klædt dig på med viden om alt fra erhvervsret og 

markedsføring til salgspsykologi.

Økonomisk analyse
VARIGHED: Enkeltfag på den merkantile diplomuddannelse, der tager 2-4 mdr. på deltid. 

Hele uddannelsen tager op til 3 år.

ADGANGSKRAV: Videregående udd. (som akademiudd.) + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Du afslutter enkeltfaget med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en diplomgrad og stor viden om bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, 

marketing og globale markedsforhold. Du er specialiseret inden for f.eks. international 

handel eller økonomi.  

EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Salg og indkøb
Som salgsassistent, indkøber eller salgskoordinator oplever du, at både 
handlen med og konkurrencen fra andre lande stiller større krav til din for-
retningsforståelse, kulturelle forståelse og dine sproglige kompetencer. Du 
har heldigvis mange muligheder for at efteruddanne dig inden for netop 
dette.
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Tekster til nettet – formulering og opbygning 
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer, hvordan elektroniske kommunikationskanaler kan udnyt-

tes, og hvordan du skriver og redigerer tekster til hjemmesider, intranet og sociale medier, 

så de bliver brugervenlige og søgemaskineoptimerede.

Strategisk kommunikation, Strategisk salg eller Kommunikation i praksis
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der hver 

tager 3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager op til 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en AU-grad, og du er klædt på til at lave kommunikationsstrategier og målrettet 

kommunikation og branding. Du kan være specialiseret inden for sociale medier og online 

kommunikation. 

Kommunikationsdesign eller Layout
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommuni-

kationsbranchen, der hver tager 3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager op mod 3 år. 

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en AU-grad, og du har således redskaber til at arbejde med visuel formidling på 

tværs af produkter og medier. Du kan være specialiseret inden for områder som illustration, 

typografi, motion graphic design og art direction. 

EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Kommunikation & 
markedsføring
Som marketingkoordinator eller kommunikationsmedarbejder skal du hele 
tiden udvikle dig selv for at kunne nytænke alt fra hjemmesider til mar-
kedsføringsmateriale. Du har heldigvis mange muligheder for at bygge 
ovenpå f.eks. dine digitale, strategiske eller kreative kvalifikationer.
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Udarbejdelse af budgetkontrol 
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer selvstændigt at gennemføre budgetkontrol og lokalisere, 

vurdere og rapportere budgetafvigelser. Du lærer også at finde budgetansvar og formulere 

nye alternativer som led i din arbejdsplads’ økonomistyring. 

Økonomistyring i praksis eller Erhvervsøkonomi
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der hver ta-

ger 3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddan-

nelsen, får du en AU-grad og er klædt på til at analysere rentabilitet og indtjeningsevne, 

som kan gøre dig til en central aktører, når virksomheden skal vurdere investeringer og 

udarbejde budgetter. 

Økonomistyring
VARIGHED: Enkeltfag på HD 2. del, regnskab og økonomistyring, der tager 2-4 mdr. på 

deltid. Hele uddannelsen tager 2 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsakademiudd. eller HD 1 + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Du opbygger stor viden om begreber og modeller og bliver kva-

lificeret til at løse komplicerede problemstillinger inden for økonomistyring. Enkeltfaget 

afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannelsen, får du en diplomgrad. 

EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Økonomi
Som økonomimedarbejder oplever du, at mange processer og systemer er 
automatiseret, så du arbejder mere med controlling og kvalitetssikring. Det 
kræver forretningsforståelse, og at du oversætter økonomi til strategi- og 
styringsværktøjer for ledelsen. Det har du god mulighed for at blive bedre 
klædt på til. 
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E-administration og betalingssystemer 
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at optimere administrative arbejdsgange med elektroni-

ske kommunikations- og transaktionsløsninger og analysere data til brug for f.eks. genbe-

stilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. Du får også træning i at generere 

og analysere digitale besøgs- og salgsstatistikker.

Den strategiske HR-funktion eller Personalejura
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i HR, der hver tager 3-6 mdr. på deltid. Hele 

uddannelsen tager 3 år. 

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en AU-grad og er kvalificeret til at arbejde med HR-funktionen på et strategisk 

og udviklingsorienteret plan – både internt og eksternt. 

Organisation og processer eller Lederskabskommunikation
VARIGHED: Enkeltfag på diplomuddannelsen i ledelse, der hver tager 2-4 mdr. på deltid. 

Hele uddannelsen tager op til 3 år.

ADGANGSKRAV: Videregående udd. (som akademiudd.) + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert fag afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannelsen, 

får du en diplomgrad og er klædt på til at arbejde professionelt med ledelse, håndtere or-

ganisatoriske problemer og indgå i tværfaglige samarbejder. 

EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Administration
Som administrativ medarbejder står du ansigt til ansigt med automatise-
ring og outsourcing. Det kræver, at du er en haj til digitale systemer, kan 
kommunikere klart og på flere sprog og går proaktivt ind i udvikling og 
effektiviseringsprocesser. Du har heldigvis mange muligheder for efterud-
dannelse inden for f.eks. digitale systemer, ledelse og HR. 
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EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Håndtering af personoplysninger 
VARIGHED: AMU-kursus på 3 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at behandle personoplysninger efter Persondataloven og 

identificere personfølsomme oplysninger. Du bliver også klædt på til at opdage og anmelde 

misbrug af oplysninger og ekspedere aktindsigter. 

Grundlæggende IT-sikkerhed
VARIGHED: Modul på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der tager 3-6 mdr. på 

deltid. Hele uddannelsen tager op til 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at arbejde med strategier, politikker og procedurer for 

IT-sikkerhed og afslutter modulet med en eksamen. Tager du hele uddannelsen, får du en 

AU-grad og er klædt på til at håndtere både juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved 

IT-projekter og databehandling.

Webprogrammering og netværk - Frontend
VARIGHED: Enkeltfag på diplomuddannelsen i webudvikling, der tager 2-4 mdr. på deltid. 

Hele uddannelsen tager op til 3 år.

ADGANGSKRAV: Videregående udd. (som akademiudd.) + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at udvikle og programmere web-applikationer og afslut-

ter faget med en eksamen. Tager du hele uddannelsen, får du en diplomgrad og er klædt 

på til at arbejde med både databaser og avancerede webløsninger til mange forskellige 

platforme.

IT
Som IT-medarbejder oplever du – på grund af outsourcing af mange drifts-
opgaver - at der stilles store krav til dine rådgivende og kommunikative 
evner. Det kræver kundeforståelse, at du kan formidle teknisk viden og 
udvikle sikkerhed og kvalitet. Heldigvis er der mange kurser, der klæder 
dig på til at følge med.
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Online kundeservice- og rådgivning 
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at kommunikere med og servicere kunder gennem for-

skellige digitale kanaler – fra blogs til nyhedsbreve og websider. Du bliver også klædt på til 

at overholde de lovmæssige krav, der er i forhold til digital markedsføring og handel. 

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
VARIGHED: AMU-kursus på 3 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at forstå kulturelt betinget forskellighed i adfærd og 

servicebehov, og du får en række værktøjer, som klæder dig bedre på til at give god service 

i mødet med andre kulturer. 

Online kommunikation eller Sociale medier
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der hver 

tager 3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager op til 3 år.  

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en AU-grad og har fået redskaber til at formidle budskaber skarpere i forhold til 

en specifik målgruppe. Du kan være specialiseret i sociale medier og online kommunikation. 

EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Kundeservice
Når du arbejder med kundeservice, oplever du, at dit arbejdsområde bli-
ver mere specialiseret eller smelter sammen med andre funktioner. Der er 
dog mange muligheder for opkvalificering af f.eks. dine kommunikative 
kompetencer i forhold til digital service eller i forhold til andre kulturer og 
sprog.
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Medarbejderinvolvering i ledelse 
VARIGHED: AMU-kursus på 3 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer din egen lederrolle bedre at forstå og bliver klædt på til 

at stå i spidsen for forandrings- og udviklingsprocesser på en måde, så du fremmer medar-

bejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. 

Ledelse i praksis eller Organisation og arbejdspsykologi
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i ledelse, der hver tager 3-6 mdr. på deltid. 

Hele uddannelsen tager op til 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en AU-grad og har indsigt i virksomhedskultur og i, hvordan du kan påvirke 

udvikling og forandringsprocesser i en positiv retning. Du har ligeledes fået stor viden om 

bl.a. HR, personalejura, coaching og procesværktøjer. 

Organisation og ledelse eller Projektledelse
VARIGHED: Enkeltfag på HD 2. del, Organisation og ledelse, der hver tager 2-4 mdr. på 

deltid. Hele uddannelsen tager 2 år.

ADGANGSKRAV: Relevant akademiudd. eller HD 1 + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert fag afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannelsen, 

får du en diplomgrad og har både teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede 

redskaber, der klæder dig på til alle typer lederopgaver fra organisationsudvikling og foran-

dringsprocesser til dagligdags ledelse. 

EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Ledelse
Som teamleder, afdelingsleder, projektleder eller souschef hviler der altid 
et udviklingspres på dig. Heldigvis er der gode muligheder for at bygge 
ovenpå dine kvalifikationer, så du f.eks. bliver endnu bedre til at stå i spid-
sen for forandringer, lede på tværs af fagligheder og få medarbejdere til 
at føle ejerskab.
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EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Logistik og samarbejde
VARIGHED: AMU-kursus på 5 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer logistikteori og bliver dermed bedre til at indgå i det 

praktiske samarbejde i en virksomheds logistikkæde. Samtidig bliver du klædt på til at iden-

tificere og løse problemstillinger i forhold til både vare- og informationsstrømme.

Logistik eller Transportjura
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der hver 

tager 3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddan-

nelsen, får du en AU-grad og har en dybere viden om forsyningskæden fra produktion til 

forbrug, lovgivning og ressourcestyring. Du er specialiseret inden for transport eller indkøb. 

Kompetitiv logistik eller Interkulturel kommunikation og kulturanalyse
VARIGHED: Enkeltfag på den merkantile diplomuddannelse, der hver tager 2-4 mdr. på 

deltid. Hele uddannelsen tager op til 3 år. 

ADGANGSKRAV: Videregående udd. (som akademiudd.) + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en diplomgrad og er blevet undervist i bl.a. økonomi og organisationsteori og 

specialiseret inden for eksempelvis shipping eller transport- og supply chain optimering. 

Lager, logistik & 
spedition
Uanset om du arbejder med planlægning og processtyring, eller du har et 
mere praktisk lager- og pakningsarbejde, præges dit fag af automatisering 
og outsourcing. Det stiller krav til din evne til kvalitetssikring og procesop-
timering.  Heldigvis har du mange efteruddannelsesmuligheder.
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EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du bliver klædt på til at udvikle e-koncepter på baggrund af virk-

somhedens kundeanalyse og e-strategi. Du får også kendskab til at arbejde med storytel-

ling og tema-websites og får forståelse for kundeloyalitetsprogrammer.

Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 
VARIGHED: AMU-kursus på 2 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du bliver trænet i at planlægge din opsøgende salgsindsats over 

for både nuværende og potentielle kunder på B2B-markedet. Bl.a. ved at analysere kun-

dens adfærd og skabe relationer gennem netværk og kunderelationsstyring (CRM). 

Supply chain management 
VARIGHED: Modul på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der tager 

3-6 mdr. på deltid. Hele uddannelsen tager 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at effektivisere virksomhedens forsyningskæde på både 

det operationelle, taktiske og strategiske plan. Bl.a. lærer du om kvalitetsstyring, organi-

sering og design af forsyningskæden. Modulet afsluttes med en eksamen. Tager du hele 

uddannelsen, får du en AU-grad.

B2B-handel
Når du arbejder med B2B-handel, oplever du mere og mere komplicerede 
vare- og materialestrømme, og at den digitale udvikling har stor betyd-
ning. Uanset om du arbejder med salg, logistik eller kundeservice mellem 
virksomheder. Heldigvis har du gode muligheder for at bygge ovenpå dine 
kvalifikationer.
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EFTER/VIDERE-
UDDANNELSE

Sociale medier som kommunikationskanal i detail 
VARIGHED: AMU-kursus på 1 dag.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer de forskellige sociale medier at kende og bliver klædt 

på til at bruge dem som kommunikationskanal mellem detailvirksomheden og kunder og 

medarbejdere.

Multikanalmarkedsføring – forretningsmodeller
VARIGHED: AMU-kursus på 3 dage.

ADGANGSKRAV: Ingen.

DET FÅR DU UD AF DET: Du lærer at styrke virksomhedens placering på både online- og 

offlinemarkedet med udgangspunkt i virksomhedens omnichannel-indsats. Du lærer at 

bruge og udvikle digitale forretningsmodeller og at behandle og anvende relevant data til 

målrettet markedsføring. 

Konceptstyring i detailhandlen eller Salgsledelse i detailhandlen
VARIGHED: Moduler på akademiuddannelsen i retail, der hver tager 3-6 mdr. på deltid. 

Hele uddannelsen tager 3 år.

ADGANGSKRAV: Relevant erhvervsudd./gymnasial udd./GVU + 2 års erhvervserfaring.

DET FÅR DU UD AF DET: Hvert modul afsluttes med en eksamen. Tager du hele uddannel-

sen, får du en AU-grad og er rustet til at arbejde med konceptstyring og ledelse inden for 

detailområdet. Du har lært at analysere målgrupper og markedsudvikling. 

Detailhandel
Når du arbejder inden for detailhandel, som er stærkt konkurrencepræget, 
kræver det, at du er omstillingsparat og hurtig til at sætte dig ind i nye 
koncepter og bruge dem i salg og kundeservice. Heldigvis har du mange 
muligheder for efteruddannelse inden for bl.a. e-handel og multikanal-
markedsføring.
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Fra ufaglært til faglært 
VARIGHED: Afhænger af din baggrund.

ADGANGSKRAV: Over 25 år, afsluttet 9./10. klasse, ufaglært.

DET FÅR DU UD AF DET: Du kan få en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) på en erhvervs-

skole, hvor en uddannelsesplan, der kan indeholde både praktik og teori, skræddersys til 

dig alt efter din erfaring og skolebaggrund. Herefter kan du kalde dig faglært. Du har også 

mulighed for at lave en uddannelsesaftale med din virksomhed, blive voksenlærling og 

faglært på den måde. 

Sprog
VARIGHED: AMU-kurser på 5 dage i jobrelateret sprog som engelsk, tysk eller fransk med 

basis eller nuanceret ordforråd. Eller enkeltfag i engelsk, tysk eller fransk på A, B eller C-ni-

veau på erhvervsskoler eller VUC på ca. 6 mdr.

ADGANGSKRAV: Ingen til AMU. Afsluttet 9./10. klasse til enkeltfag.

DET FÅR DU UD AF DET: Du bliver i stand til at bruge sprog i dit arbejde, så du kan kom-

munikere professionelt med kunder, samarbejdspartnere eller kollegaer i andre lande. Du 

kan afslutte AMU-kursus med et uddannelsesbevis og enkeltfag på A, B eller C-niveau med 

eksamensbevis på gymnasialt niveau.

Forberedende dansk og matematik 
VARIGHED: 40-80 lektioner per trin.

ADGANGSKRAV: Min. 18 år.

DET FÅR DU UD AF DET: Når du tager forberedende voksenundervisning (FVU), bliver du 

ud fra en test placeret på det rette trin og får undervisning herefter. I FVU-dansk gælder 

det læsning, skrivning og stavning. I FVU-matematik gælder det regning, talforståelse og 

begreber i matematik. Der er fire trin i undervisningen, og du kan gå til prøve efter hvert 

trin. Prøven efter sidste trin svarer til folkeskolens afgangsprøve. 

Opdatering og papir 
på kvalifikationerne
Uanset hvilket fagområde, du arbejder indenfor, kan du få behov for at få 
papir på dine kvalifikationer, hvis du f.eks. er ufaglært. Eller du kan have 
brug for at blive opdateret på mere almene fag som sprog, dansk og ma-
tematik. Det har du heldigvis rigtig gode muligheder for.
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Hvordan, hvad, hvor?
HVORDAN finder du info om kurser?

 — Amukurs.dk

 — Ug.dk

 — Efteruddannelse.dk

 — Audiplom.dk

 — Hk.dk/karriere/uddannelse/saerligt-for-privat

 — Hk.dk/karriere/uddannelse/saerligt-for-handel

HVAD gør du, når du har valgt kursus?
 — Aftal det praktiske med din arbejdsgiver. 

 — Søg støtte til uddannelsen via kompetencefonde.dk. Eller bed din chef om at gøre det.

 — Hvis din virksomhed selv administrerer midlerne til selvvalgt uddannelse, skal du søge 

gennem virksomhedens uddannelsesudvalg.

 — Tilmeld dig kurset på uddannelsesstedet eller efteruddannelse.dk.

HVOR efteruddanner du dig?
 — AMU-kurser udbydes på erhvervsskoler og AMU-centre over hele landet. Tjek  

amukurs.dk.

 — Akademiuddannelser og diplomuddannelser udbydes på erhvervsakademier over hele 

landet. Tjek danskeerhvervsakademier.dk og audiplom.dk

 — Nogle diplomuddannelser og enkeltfag på diplomuddannelser kan tages på universi-

teter, professionshøjskoler og handelshøjskoler. Tjek hjemmesiderne for de steder, der 

ligger tæt på dig.

 — Sprog, EUV og FVU udbydes på erhvervsskoler og VUC. Tjek vuc.dk og amukurs.dk.

Kontakt kompetencefondens hotline, hvis du er i tvivl:

Tlf.: 33 11 36 88

Mail: kfonde@da.dk
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