
AMUKURS.DK    DANSK METAL   1

KOM  
VIDERE  
MED  
AMUKURS.DK
Sådan finder og tilmelder du 
dig kurser på amukurs.dk
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HVAD ER AMUKURS.DK?
På hjemmesiden amukurs.dk kan du finde 
og tilmelde dig AMU-kurser, der kan være 
relevante for dig som medlem af Metal.

AMU-kurser er efteruddannelse til blandt 
andet faglærte. Det er korte kursusforløb, 
som du kan tage enkeltvis eller sætte 
sammen, så de passer til dig.

Forkortelsen AMU står for Arbejds-
MarkedsUddannelser.

HVAD KAN JEG PÅ AMUKURS.DK?
1.   Søge efter kurser, der er relevante  

for dig.
2.   Gemme kurser og kursuskalendere,  

du er interesseret i.
3.   Få forslag til andre kurser, der kan  

være relevante.
4.   Tilmelde dig kurser.
5.   Søge tilskud til kurser, hvis du er  

berettiget.

SÅDAN BRUGER DU AMUKURS.DK

1. Vælg den  rigtige indgang
På forsiden af amukurs.dk vælger du ind-
gangen ”Industri, reparation, produktion 
og samarbejde”.
Du kan komme direkte til denne side ved 
at gå til iu.amukurs.dk
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2. Søg efter kurser
For at finde et kursus, kan du enten bruge

Søgefeltet

Søg fx på kursets navn eller nummer eller 
på dele af et ord, hvis du ikke kender kur-
set på forhånd.

eller 

“Oversigten over brancher”
Vælg den branche, der passer bedst på 
dig og det, du vil efteruddannes i.

3. Vælg det område, der   
interesserer dig
Hvis der er mange muligheder for uddan-
nelse under det område, du har valgt, skal 
du vælge flere gange. 

4. Kursus oversigten
Fra kursusoversigten kan du klikke dig ind 
på de enkelte kurser for at læse mere.

A    Du kan gemme kursusoversigten,  
så den er nem at finde næste gang,  
du besøger amukurs.dk. 

B    Du kan altid finde dine gemte kurser 
ved at klikke på mappe-ikonet (kræver 
at du er oprettet som bruger).

C    Du kan også få printet kursusover-
sigten som en kalender, der viser tid 
og sted for kurserne.

Hvis du har gemt flere kurser, kan du væl-
ge, hvilke der skal med på din kalender. 

5. Tilmelding
Når du har klikket dig ind på et kursus, kan 
du tilmelde dig ved at vælge ”Tilmeld dig 
til kurset”. Herfra bliver du ført direkte til 
tilmeldingen på efteruddannelse.dk.

Du kan også søge tilskud til kurset, hvis 
du er berettiget til tilskud under IKUF – 
Industriens Kompetenceudviklingsfond. 
Du skal blot klikke på ”Gå til kompetence-
fonden”.

A

C

B
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6. Opret dig som bruger
Hvis du opretter dig som bruger, kan du 
altid finde de kurser, du har gemt. Du kan 
også tilmelde dig nyhedsbrev og blive 
opdateret om kurser.

Du opretter dig som 
bruger ved at klikke 
på mappe-ikonet. 

Hvis du ikke har gemt kurser, kan du nu 
oprette dig som bruger.
Hvis du har gemt kurser, skal du klikke på 
”Gemme dine kurser…”

EKSEMPEL 1
Morten er maskinarbejder. I de seneste år 
har han fået flere og flere CNC-opgaver, 
men han er aldrig blevet uddannet i CNC. 
Han søger derfor kurser, der kan opkvalifi-
cere ham inden for CNC generelt og især 
inden for CNC-fræsning.

1. Gå ind på iu.amukurs.dk 
Vælg ”Maskiner og værktøjer” 

2. Vælg ”CNC- bearbejdning”

3.  Vælg ”CNC-kursuspakker”

4. Vælg ”CNC-operatør 3,  
opstilling og indkøring”
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5. Vælg ”CNC-fræsning”

6. 
Morten kan nu se en samlet kursus-
struktur for CNC-fræsning og gemme 
eller tilmelde sig de enkelte kurser.

EKSEMPEL 2
Søren er automekaniker. Sørens arbejds-
plads servicerer ikke el- og hybridbiler. 
Alligevel vil Søren gerne lære noget om 
el-biler, og han vil bruge sin mulighed 
for tilskud gennem IKUF til at komme på 
kursus.

1. Gå ind på iu.amukurs.dk
Vælg ”Biler og andre transport-
midler”.

2. Vælg ”Eldrevne og hybride 
 køretøjer”
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3.
Søren kan nu se en samlet kursusstruktur 
for eldrevne og hybride køretøjer og 
gemme eller tilmelde sig de enkelte 
kurser.

4.
Søren vælger kurset ”Sikkerhedshåndte-
ring af eldrevne/hybrid køretøjer”. Han vil 
søge tilskud til kurset gennem IKUF, og 
vælger ”Gå til kompetencefonden”.

5. Vælg ”IKUF – søg om tilskud  
i IKUF”

6.
Søren bliver nu ført til IKUF’s hjemmeside, 
hvor han kan søge om tilskud.

SE FLERE EKSEMPLER PÅ, HVORDAN  
DU BRUGER AMUKURS.DK PÅ  
DANSKMETAL.DK/FINDKURSER ELLER 
SCAN KODEN MED DIN  SMARTPHONE
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