
 
  

    

AARHUS TECH  
CVR-nr.:  39747510  
Telefonnummer:  89  37 35  33 

NEXT Uddannelse København  
CVR-nr.:  11748708  
Telefonnummer:  33  88 09  00   

Zealand Business College  
CVR-nr.:  10521815  
Telefonnummer:  41  72 10  95  

UC Plus A/S 
CVR-nr.: 21620378 
Telefonnummer: 44 87 01 00 

 

 

 

 

 

Cpr-nr.: 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf. nr.: 

  Dato:   Underskrift: 

Samtykkeerklæring  
Først bedes du angive, om du opfylder de generelle krav for at blive optaget på et AMU-kursus; at du har 

fast bopæl i Danmark eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. 

Sæt kryds for ja 

Hvilken uddannelsesinstitution ansøger du om optagelse på: Sæt kun ét kryds  

Jeg giver hermed samtykke til, at politiet søger oplysninger om  mig i politiets registre, for at politiet kan  

vurdere, om jeg på nuværende tidspunkt  opfylder de vandelsmæssige betingelser for at kunne godkendes 

til ansættelse som  vagt.  

Da samtykkeerklæringen indeholder oplysning  om dit cpr-nr., skal erklæringen sendes til en sikker 

postkasse. Du sender erklæringen fra din E-boks til den skole, du ønsker at tage uddannelsen på via den 

pågældende skoles CVR-nummer (se ovenfor).  

Den ansøgte uddannelsesinstitution  sender derefter samtykkeerklæringen videre til politiet med 

anmodning  om stillingtagen til, om du på nuværende  tidspunkt opfylder de vandelsmæssige betingelser for  

at kunne godkendes til ansættelse som vagt.  

Når du får svar fra politiet om forhåndsgodkendelsen, orienteres den ansøgte uddannelsesinstitution  

ligeledes om resultatet. Hvis politiet meddeler, at du ikke kan forhåndsgodkendes, kan du ikke deltage på  

kurset. Uddannelsesinstitutionen gøres ikke bekendt med årsagen til, at  en ansøger ikke kan 

forhåndsgodkendes.  



 

 

  

 

 

   

 

  

 

Opmærksomheden henledes på, at den endelige godkendelse til ansættelse som vagt vil blive foretaget af 

politiet efter endt kursus og forudsætter, at dit ansættelsessted sender en ansøgning derom til politiet. 

Nærmere vejledning herom kan findes på www.politi.dk. 

Der må forventes en hvis sagsbehandlingstid hos politiet, så søg i god tid inden den ønskede kursusstart. 

Uddannelsesinstitutionen kan annullere din tilmelding, hvis svaret om forhåndsgodkendelsen ikke er skolen 

i hænde senest to uger før kursets start. 

Forhåndsgodkendelsen er gyldig i ét år fra udstedelsesdatoen. 

Til uddannelsesinstitutionen   

Ved ansøgning om optagelse sendes samtykkeerklæringen til Politiets Administrative Center via virk.dk eller 

sikker mail. Samtykkeerklæringen skal fremsendes enkeltvis til det administrative center og ikke på en 

samlet mail, derved undgås det, at uvedkommende personoplysninger fremgår af de enkelte sager. 

http://www.politi.dk/
www.politi.dk
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