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Realkompetencevurdering
RKV står for RealKompetenceVurdering.
Til en RKV vurderer vi dine kompetencer - både dem, som du har bevis på og dem, som ikke er
dokumenteret. Ud fra vurderingen finder vi ud af om du skal have et grundforløb 2 på 20 uger
eller om du kan søge direkte ind på det hovedforløb, som du ønsker.

Hvorfor skal jeg til RKV?
Alle, som er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, skal deltage i en RKV før de kan optages på en
erhvervsuddannelse. Det er lovbestemt og skal forstås positivt, fordi det anerkender, at man som
voksen måske har nogle erfaringer, som gør at man uddanne sig på kortere tid.

Hvordan foregår RKV?
En RKV på Bornholms sundhed og sygeplejeskole varer ca. 45 minutter. RKV-en er som udgangspunkt
en samtale imellem dig og studievejlederen. Der er mulighed for at orientere dig i bøgerne som du vil
blive undervist i på grundforløbet.
Vi tilstræber at skabe et miljø, hvor enhver føler sig godt tilpas og yder det bedste man har i sig. Det er
IKKE en eksamen eller en adgangsprøve. Vi skal udelukkende vurdere hvordan dit uddannelsesforløb
skal være.

RKV trin for trin
Når du ved, hvilken uddannelse du ønsker, og hvem der udbyder den, kan du gå i gang. Trin for trin vil
processen typisk se sådan ud:








Kontakt uddannelsesstedet for at få en indledende vejledning om uddannelsesønske og RKV
Forhør dig under den indledende samtale om tilmelding og krav til dokumentation
Beskriv det, du kan, i et CV, og saml dokumentationen.
Tilmelding til RKV via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk
Mød op til RKV-samtale.
Afvent uddannelsesstedets vurdering.
Modtag beviset for RKV-en.

Det skal du medbringe
Det er vigtigt, at du medbringer alle relevante dokumenter om skolegang og uddannelse samt
erhvervserfaring.
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• Afgangsbeviser fra folkeskolens 9.-10. klasse eller VUC. Vi skal have dokumentation for at du har
bestået dansk og matematik på minimum G niveau.
• Eventuelle eksamensbeviser fra anden skolegang
• Dokumentation for eventuel uddannelse, også selv om det ikke er relevant for denne uddannelse.
• Dokumentation for eventuel erfaring indenfor social- og sundhedsområdet.
• Dokumentation for evt. tidligere ansættelser uanset fag
• Certifikater for førstehjælp og brandbekæmpelse, hvis du har det.
• Beviser for frivilligt arbejde fx i foreninger.
Medbring hellere for meget end for lidt. Hvis du ikke medbringer dokumentation, vil vi ikke kunne give
dig merit/godskrivning for de fag og kompetencer, du er berettiget til.

Tilmelding til RKV
Tilmelding sker på www.efteruddannelse.dk
Det er en fordel for dig at tilmelde dig via denne vej, da det ikke koster et uddannelsesforsøg
På www.efteruddannelse.dk skal du taste det kviknummer der står nedenfor ved den uge du ønsker
at tilmelde dig til
Vi tilbyder RKV i følgende uger:

2018
RKV SOSU, uge 44 - kviknummer
RKV SOSU, uge 45 - kviknummer
RKV SOSU, uge 46 - kviknummer

Hvis du er i job:
Din arbejdsgiver kan søge VEU godtgørelse og derfor skal du få dem til at melde dig til RKV.
Hvis du er ledig:
Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk som ”privatperson”
Du skal desuden kontakte dit jobcenter, der skal lave en købsaftale på din realkompetencevurdering.
Købsaftale skal sendes til bhsund@bhsund.dk
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Guide til RKV-ansøgning via www.efteruddannelse.dk
Tilmelding til RKV (realkompetencevurdering) samt ansøgning om VEU-godtgørelse kan kun ske
på www.efteruddannelse.dk
EfterUddannelse.dk er en portal, hvor I som virksomhed kan få overblik over udbudte amu-kurser og
RKV og tilmelde jeres medarbejdere online.
Hvordan kommer du på?
Hvis du ikke har NemID, skal du have bestilt NemID på www.danid.dk. Et NemID er din personlige
underskrift på nettet.
Kørselsgodtgørelse
Når du tilmelder medarbejderen en uddannelse på EfterUddannelse.dk, får du automatisk mulighed
for at søge befordringstilskud. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema.
Hvor kan du som virksomhed få hjælp?
Du kan bruge denne vejledning udarbejdet af UNIC og Undervisningsministeriet:
Klik på vejledninger, den er på forsiden af www.efteruddannelse.dk
Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål vedr. efteruddannelse.dk, er du altid velkommen til at
kontakte vores sekretær for vejledning/kursussekretærer på tlf. 36982900 imellem kl. 8-9 fra mandag til
torsdag.
Kviknummer til www.efteruddannelse.dk
Find dit RKV ved at skrive følgende kviknummer i søgefeltet:

2018
RKV SOSU, uge 44 - kviknummer
RKV SOSU, uge 45 - kviknummer
RKV SOSU, uge 46 – kviknummer

