
DEN STATSLIGE 
KOMPETENCE FOND 

Trin for trin  –  sådan  udfyldes ansøgningsskemaet til Den Statslige 

Kompetencefond  

1. Ansøgningsskemaet tilgås via ”Ansøg og login 
her” knappen på 
www.denstatsligekompetencefond.dk 

DEN STATSLIGE KOMPETENCEFOND Bliv klar 

Bliv klar til at s Den Statslige Komp 

Video guide fremtiden. Fonden 

Sådan gør du i OK18 og videreført 

2. Hvis det er første gang, du  skal udfyldes en 

ansøgning skal du  oprette  en  ny bruger via ”Opret 
bruger”, ellers skal du  blot logge ind  med din 
arbejdsmail og selvvalgte kodeord. 

DEN S TATSLIGE 
KOM P'E T& INC& FOND 

AN SØGERLOGI N 

Den St atslige Kompetencefond er fo r dig, der er 
omfattet af en statslig overenskomst - Læs mere 

her 
Bemærk: Har du oprettet en bruger? Første gang 

du skal logge ind. skal du OP-rette en bruger - også 
se lvom du allierede modtager mails fra fonden. 

Arbejdsmail 

Indtast arbejdsmail 

Kodeord 

Indtast kodeord 

Log på 

3. Når du er inde i systemet,  vil du se ”Min side”. Her vil dine ansøgninger og beskeder fremgå. Du 
kan klikke på ”Lav kopi” ud  for tidligere ansøgninger,  hvis det er relevant. Du kan i højre side åbne 

og læse de  beskeder,  der er sendt ift.  dine  ansøgninger. 

Nye ansøgninger oprettes ved at klikke på ”Opret ansøgning”  

Hvis I er flere kollegaer med samme leder. der s0ger midler fra samme fondspulje til 

samme kornpetenceudviklingsaktivitet. kan I oprette en fælles skabelon HER 
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Side 1  –  Oplysninger om ansøger  

CPR-nr. 

Navn * 

Arbejdsma i I * 

Arbejdste lefonnummer * 

Ansøgningspu lje * 
Vælg den pu lje, som du il hører. 

0 O:BS Vær opmærksom på om din pulje er lukket - s,e teksten nedenfor. is d[n pulje er lukke , må d godt udarbejde di ansøg ing og sende de til din 
le-der. Din leder må dog IKKE godkende din ansøgn ing før ned ens .aende t idsp nk-

Akademi k:e·r n e DJØF, DM, IDA. HOD, GL m.fl. Klik her for at se den komplette liste 

C010 Politiforb undet Centralforening for Stampersonel. Dansk Told- og Skatteforbund. Dansk 

Sygeplejeråd m.fl. Klik her for at se den komplette liste 

LC Frie Skolers Ledere. Frie Skolers ærerforening, Uddannelsesforbundet Danmarks Lærerforening 

m.fl. Klik her for at se den komplette liste 

OAO HK.Stat HK Stat herunder HK Trafi k og Jernbane 

OAO øvrige 3F. HKKF. Fængselsforbundet Servi ceforbundet FAKK Dans Jernbanefo rb und, Dansk Meta l m.fl. 

Klik her for at se den komplette llste 

Forhandlingsberettigede org. * 

O Vælg den for and li ngsberettigede organ isa ·on, der har indgået overen.sko scen "ar d ie arbejdsområde. Hvis listen kun indehold en valgmulighed, er 
denne automatisk va lgt. 

Væ g fo handhngsbe et 1get organisa 10,~ 

Personalekategori • 

0 Vælg den personalekategori, der beds pass,er ti l d it a rbejdsområde. Hvis listen kun indeholder e va lgm ulighed, e r denne a uw matisk valgr 

Vælg personaleka egori 

Ang·v om du har personaleansvar * 
O Nej Ja 

X Fortryd <!>Gem og luk ~ Gem og fortsæt 

Oplysningerne om CPR-nr., Navn, Arbejdsmail og Arbejdstelefonnummer hentes fra din 

brugerprofil. For at ændre i disse skal du henvende dig til Den Statslige Kompetencefond 

Indholdet dropdown-menuerne ”Forhandlingsberettigede org.” og ”Personalekategori” afhænger 

af, hvilken fondspulje der er valgt. 
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Vælg kompetenc,eudviklingsa kt ivi t et fra positivlist,en/retningslinjer fo r foirh,åndsgodkendte akfviteter * 

l dropdowrr-menuen nedenfor fremgår liste over de ko pete ceudvikli ngsa k iviteær, der er fo rhåndsgo dkend: inden fo r de valgte ansø,gningsp lje. Vælg 

den linje pa listen, der svarer til den kom peænceudv iklingsaktiv ite , du s-øger oms øre til. is kom peæ ceudviklingsaktivite en ikke fremgår af m en uen, m en i 

øvrigt opfylder be,ingel serne ar s-ø -e, kan du kryd se af i ~Øvrige akti · eter", hvoreft din komp e en ceudv iklingsaktiviæt vurderes. Læs, mere om 

positivlisterne pa -v.denstats ·gekompe encefond.dk. 

Vælg kompetenceudv1klmgsakt1v1te 

øvrige aktiviteter 

Type af kompete ceudvi klingsaktivitet * Q 

Vælg hvilken type kolT'pe enceudv1kli g du søger oms øtte til 

Navn på kompeten,c,eudvikl ingsa kt ivi tet * 
Indtast navn på kompeterceudv1k ingsakt v1tet 

Modiu l(er) e I ler hel kompeten,ceudvik ingsaktivitet * 0 

O Modul(er) Hel kompetenceudviklingsaktirv itet 

Navn på modu l * Q 

Indtast navn på modul 

Er udbyderen af kompetenceudviklingsakt ivitet,en din egen arbejdsplads'?' 0 

Nej Ja 

Lin k t il kompetenceudviklingsaktiv itet 0 

Indsæt I rk til kompetenceudviklingsakt v1tet 

Startdato * 0 

Vælg dato 

Udgi fte t il kompetenceudvikli · ,gsa kt ivi tet {ekskl. moms) Q 

0 

Udgifter t il materialer (ekskl. moms) Q 

0 

Udgifter t il t ra ns port og op,ho ld (eks.kl, moms) G 

0 

Ansøgt elø : 0,00 kr. Ø 

X Fortryd <!>Gem og luk 

Slutdato * Q 

Vælg dato 

~ Gem og fortsæt 

Side 2  –  Oplysninger om kompetenceudviklingsaktivitet  

Indholdet i dropdown-menuen ”Vælg kompetenceudviklingsaktivitet” afhænger af, hvilken 

fondspulje der er valgt. 

Startdatoen må tidligst være 1 dag efter og senest 9 måneder efter ansøgningstidspunktet. 

Beløbsgrænserne varierer for de forskellige fondspuljer – læs mere på hjemmesiden. 



Side 3  –  Oplysninger om arbejdspladsen  

Navn p,å leder, del" skal godkende ansøg · ing * 
0 , ngiv d en leder, der normalt godkender d ine kampe-enceudvildingsaktivireter og/ell er er økanamislk ansvarlig for a rbejdsplads,en. 

Indtast navn på leder, de'" ska godke'l~e ansøg" ng 

Arbejdsma i I p,å leder, der ska I godkende ansøgning * 

Indtast arbeJdsr1a1I pa leder 

Gentag lleders arbejdsmail * 
( en n +a,;;t rbeJd<;:rra I pa ed er 

P'-nummer 

Din a rbejdsplads har et 10-cifret P-num er, der hører til den -.enhed, som du a rbejder p.å. En P-enhed er d in fysiske arbejdsplads under ins · tio ens, CVR-
0 nummer. er vil altså væ re -o -numre for din arbejdsplads, hvis I både har medarbejdere i P..arh s og Københav , Du ka finde nu m eret på di P-enhed ved 

atspørge en re levam medarbejder på di a rbejdsplads ler søge i CVR-registeret her: .. 'l.cvr.dk. 

Indtast .. ::>-cifre P- ummer 

CVR.-nu m mer 

I dtdst C R-n.Jrl'ller 

Arbejdsplads 

I dtast a be s a se s na 

Adresse på arbejdsplads 

Indtast arbejdspladsens adresse 

Postnummer By 

I dtast post m er Indtast b 

Hovedtelefon nummer 

Indtast hovedte efonnum er 

IHovedmail 

Indtast hovedma I 

Ministerom råde Ø 

Vælg m n1sterom råde 

li nst itu ti o ns ty p,e 

Vælg i'lstitu t ionstype 

X Fortryd C)Gem og luk ~ Gem og fortsæt 
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Når feltet ”P-nummer” udfyldes, overføres data automatisk til de to øvrige felter med oplysninger 

om  arbejdspladsen. Disse kommer fra cvr.dk og kan ikke redigeres.  



Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte. 

Jeg bekræfter, at min arbejdsplads må se mine oplys inger. 

Jeg bekræfter, at jeg ønsker at delt age i kom petenceudviklingsa ktiviteten. 

Ved a1 indsende dine oplysninger giver du K mpetencesekre-a riater lov til a - beha d[e dine personoplysninger i henhold -il vores privatlivspolitik for 

brugere af Den Starslige K petencefond, s mt videregive dine oplysninger til relevante sagsbehandlere hos de s,arslige overenskorns parrer. Læs 
·ompe ericesekretaria ets pri at i ,spolitik for brugere af Der Stats ·ge ompetencefo d he . 

X Fortryd 1g) Send til leder 

tt€ DEN STATSLIGE 
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Side 4  –  Godkendelse fra ansøger  

Ansøgningen indsendes ved først at klikke i de tre bokse, så  der kommer et flueben og herefter 

klikke på ”Send  til leder”.  

Hvis  der er obligatoriske  felter,  der ikke er udfyldt  på de  forrige sider, vil disse fremgå i en rød 

boks. For at udfylde dem, skal du klikke på den relevante side i venstremenuen, udfylde  feltet og  

klikke ”Gem  og  fortsæt” igen.  

Generelt  

En række  felter er obligatoriske at udfylde  for ansøgeren, mens alle  er obligatoriske  for lederen. 

Disse er markeret  med en rød stjerne  * 

Nederst på alle sider kan  man  fortryde, gemme  og lukke eller gemme  og fortsætte til næste side.  

X Fortryd C!> Gem og luk ~ Gem og fortsæt 

I venstre side  af skærmen ses et overblik over de  fire sider i ansøgningen. Når en side  skifter til at  

være et grønt flueben  er alle obligatoriske  felter korrekt udfyldt. De gule blyanter er den side som  

redigeres netop  nu, mens de grå blyanter er de sider som mangler at blive udfyldt.  

' Ansøger 

Kom petenceu viklingsakt ivitet 

Arb ejdsp lad 

God k:e nde I se an s,øger 




