
Hvad skal vi bruge af dokumentation?
• Det er vigtigt, at vi får al den nødvendige dokumentation, for at vi kan lave en korrekt RKV. 

• Vi skal bruge:

✓ Folkeskolebevis, efterskolebevis eller lignende svarende til folkeskolens afgangseksamen (9. og/eller 
10. klasse)

✓ Andre uddannelsesbeviser (grundforløbsbevis, svendebrev, studentereksamensbevis, HF enkeltfags 
beviser, AVU, sprogskole, FVU osv.)

✓ AMU beviser inden for det pædagogiske eller SOSU området, som ikke er ældre end 4 år.

✓ Certifikater – i 12 timers førstehjælp samt elementær brandbekæmpelse, hvis du har disse.



Hvad skal vi bruge af dokumentation - fortsat
• Det er vigtigt, at vi får al den nødvendige dokumentation, for at vi kan lave en korrekt RKV. 

✓ Et opdateret Funktions-CV, hvor du detaljeret skal beskrive dine relevante arbejdsopgaver de 
seneste 4 år. Et Funktions-CV fokuserer på dine kompetencer, altså hvilke arbejdsopgaver, du 
mestrer selvstændigt. Det kaldes også et Kompetence CV.

• Dokumentationen skal vedhæftes som enkelte dokumenter til én mail, som skal sendes til din RKV 
vejleder (det står i dit indkaldelsesbrev, som du har fået i e-boks, hvem der er din RKV vejleder)

✓ Hvis du har brug for hjælp til at indscanne og maile din dokumentation, kan du spørge underviseren 
i Digitalt Læringscenter om hjælp, skrive til DL-support@zbc.dk eller læse den lille guide til app´en
TurboScan til din smartphone. TurboScan har begrænset antal scan på gratisversionen, hvis du skal 
bruge flere scan, koster den et mindre beløb. Du kan også vælge en hvilken som helst anden app, du 
vil bruge, det bestemmer du selv.

mailto:DL-support@zbc.dk


Hvis du har relevant erhvervserfaring,  der ikke er for gammel

• På SOSU og PA området må vi kun medregne erfaring, der er max. 4 år gammel.

• Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have arbejdet inden for 
faget/uddannelsen.

• Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din erfaring kan betegnes som relevant eller ej, kan 
du prøve at kigge i Uddannelsesbekendtgørelsen på den uddannelse, du søger RKV 
før EUV til, bilag 1, boks 1. Her ser du en liste over funktioner, som du skal kunne 
dokumentere, hvis din erfaring skal kunne betegnes som relevant. Du kan i 
kursusmaterialet finde information om, hvordan du finder Uddannelses-
bekendtgørelsen.



Hvis du har relevant erhvervserfaring, 
der ikke er for gammel - fortsat
• Hvis du har relevant erfaring, skal vi bruge dokumentation på det:

✓ Arbejdsgivererklæringen, som er udfyldt og attesteret af arbejdsgiver/tidligere arbejdsgiver, 
hvis det er muligt.

✓ Hvis det ikke er muligt at få udfyldt arbejdsgivererklæringen, skal vi bruge nedenstående:

❖ Ansættelseskontrakt (evt. flere, hvis din erfaring er fra flere arbejdssteder)

❖ Evt. opsigelse (opsigelse fra hvert sted, du har været ansat, som er relevant)

❖ Hvis du fortsat er beskæftiget, skal vi bruge den seneste lønseddel for at dokumentere, at du fortsat er 
ansat

❖ Har du arbejdet som afløser/vikar, skal vi bruge dine lønsedler for hver måned, du har arbejdet – du finder 
dem som regel i din E-boks.

❖ Det er muligt, vi også får brug for dine arbejdstidsopgørelser, det skriver vi til dig, når vi har set dine 
lønsedler.



Hvor kan jeg finde mine uddannelsesbeviser?

• Afgangsbevis fra folkeskolen kan du måske finde her:

• https://kmdskolearkiv.dk/

• Du skal logge ind med dit NemID

• Hvis ikke dit bevis ligger på skolearkivet, er det højst sandsynligt ikke blevet overført 
elektronisk endnu – så skal du kontakte din gamle folkeskole og bede sekretæren om at 
sende det til dig så hurtigt som muligt.

• Der er også mulighed for, at du kan skaffe gamle beviser hos Rigsarkivet. Brug linket her:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=0e307015-b04b-4978-ba32-146b77ce39ba

• Hvis du ikke længere har dit studentereksamensbevis, skal du kontakte dit gamle gymnasie, 
hvor du har taget din eksamen, og bede sekretæren sende det til dig så hurtigt som muligt.

https://kmdskolearkiv.dk/
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=0e307015-b04b-4978-ba32-146b77ce39ba


Hvor kan jeg finde mine uddannelsesbeviser -
fortsat

• Dine AMU kurser kan du måske finde her:
• https://www.voksenuddannelse.dk/
• Du skal logge ind i øverste højre hjørne med dit NemID/MitID

• Hvis dine AMU beviser ikke findes her, skal du kontakte skolen, hvor du 
har taget dit AMU kursus og spørge sekretæren, om de kan sende AMU 
beviset til dig så hurtigt som muligt. Husk AMU kurser skal være max 4 
år gamle på PA og SOSU uddannelserne.

• Hvis du har HF enkeltfag, kan du måske finde en karakter oversigt på dit 
gamle elevsystem, hvis du stadig kan logge ind og du kan huske din 
kode ;-) Alternativt skal du kontakte skolen, hvor du har taget fagene, 
og bede sekretæren sende beviserne til dig så hurtigt som muligt.

https://www.voksenuddannelse.dk/


Hvor kan jeg finde mine uddannelsesbeviser -
fortsat

• Hvis du ikke længere har dit svendebrev fra din erhvervsuddannelse, kan skolen, hvor du 
har taget dit hovedforløb, måske udskrive en liste over de skolefag, du har haft på 
uddannelsen, men det er ikke det samme som dit svendebrev. 

• Et svendebrev kan måske erstattes, prøv at kontakte det faglige udvalg for den uddannelse, 
hvor du er faglært, og spørg, om de evt. kan erstatte dit svendebrev.

• Du skal være opmærksom på, at der kan opkræves et gebyr for at erstatte bortkomne 
uddannelsesbeviser og svendebreve. Dette gebyr skal du selv betale.

• Grundet persondatalovgivningen må uddannelsesstederne kun fremsende dokumentation 
med dit cpr.nr på til dig selv. Vi må altså ikke få det direkte på mail fra uddannelsesstedet.



Hvordan kan jeg blive EUV1 vurderet?

• Hvis du har relevant erfaring og vil vurderes op mod EUV1, skal du kunne dokumentere minimum 2 års fuldtids erfaring inden for de 
seneste 4 år.

• Ud over 2 års erfaring på fuld tid, skal du også kunne opfylde de 4 krav til arbejdsopgaver:

➢ Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt

➢ Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver

➢ Indgået i faglig sparring i dine arbejdsfunktioner

➢ Indgået i teams i dine arbejdsfunktioner

• Det er typisk via en arbejdsgivererklæring, at dette bliver dokumenteret.

• Hvis du ikke har en arbejdsgivererklæring, skal du selv opgøre din erfaring på fuld tid. Der er specifikke regler for, hvordan du skal
optælle din erfaring:

❖ 35 timer på en måned eller derunder: hele månedens erfaring må IKKE tælles med

❖ Mellem 35 timer og 104 timer på en måned: hele måneden må tælles med som ½ måneds erfaring

❖ 104 timer på en måned eller derover: hele måneden må tælles med som 1 måneds erfaring.

• Send din opgørelse af din erfaring sammen med din øvrige documentation til din RKV-vejleder.


