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1. Visning af AMU-prøver på uddannelsesadministration.dk 
 

1.1. Gå ind på uddannelsesadministration.dk, klik på ”AMU” og log ind med skolens/organisationens 

adgang. Det er kun muligt at se prøverne, hvis man er logget ind. 

 

1.2. Det er mulig under punktet ”Uddannelsesmål: Oversigt over prøver” i fanen ”Oversigter” at lave et 

udtræk over samtlige uddannelser med angivelse af prøveform eller dispensation. Udtrækket viser 

blot, om der er prøve på uddannelses eller ej. Brug vejledningen længere nede for lokalisering af 

prøveforlæg. 

 

 

https://www.uddannelsesadministration.dk/
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1.3. I menupunktet ” Søg/administrer i AMU og EUD” kan man enten vælge 

efteruddannelsesudvalg/område eller søge på et specifikt nummer. 

 

 
1.3. Fremsøg det relevant mål for at få vist information om prøven.  
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1.4. Under uddannelsen er der angivet på forskellige ikoner.  

 

 

 ”Vis udskrift” (forstørrelsesglasset): Hvis man klikker på denne åbnes et dokument, hvor man kan finde 

en overordnet beskrivelse af prøver, prøveform, bedømmelsesgrundlag. 

Ud over oplysninger om prøven kan man, som sædvanligt, finde målformulering, bevistekst og andre 

generelle oplysninger om selve uddannelsen 

 ”Vis information om prøver” (hatten): Hvis man klikker på dette ikon, åbnes et nyt vindue. Ud over de 

generelle oplysninger om prøven, kan man også finde prøvedokumenterne, altså selve prøven, 

rettevejledningen og andre relevante dokumenter. Denne del kan kun tilgås med login. 

 

 

2. Ugens rapport 
 

2.1. Hvis man vil modtage information om eksempelvis nye og udløbne prøver, skal man tilmelde sig 

Ugen rapport. Log på uddannelsesadministration.dk som beskrevet ovenfor i punkt 1.1. 

 

2.2. Gå til menupunktet ”Ugens rapport – skoler” under fanen ”Egen opsætning”  
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2.3. Afkryds ønskede rapporter, eksempelvis ”Arbejdsmarkedsuddannelser med nye og udløbne 

prøver”. Klik efterfølgende på ”Gem”. Man kan også tilmelde andre e-mailadresser, hvis dette er 

relevant. Herefter vil man en gang om ugen modtage rapporter på baggrund af tilmeldingen. 

 


