Vejledning til tilmelding af ledige
På vores hjemmeside http://kursus.nextkbh.dk/kurser/ kan du se en oversigt over aktuelle AMU
kurser hos NEXT Uddannelse København.
Hvis du f.eks. klikker på ’gartner- & ejendomsservice’ kan du se de kurser, som bliver udbudt
netop nu på dette område.

Klik på det kursus, som er relevant for dig. Her kan du læse en kursusbeskrivelse, se hvornår
kurset starter, varighed, antal ledige pladser og hvor kurset foregår henne.
Når du har fundet det kursus du gerne vil tilmeldes klikker du på den sorte cirkel med de grønne
pile. Se nedenfor:

Herefter skal du sætte kryds i boksen ’Jeg er ledig’. Se nedenfor:

På de næste sider vil det blive uddybet hvad du skal gøre, hvis du enten er medlem af en Akasse, kontanthjælpsmodtager eller hvis du er på revalideringsydelse.

NEXT - Uddannelse København udbyder 10.-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser.
Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 12 steder i Storkøbenhavn.
NEXT gør opmærksom på, at henvendelsen kan indeholde følsomme personoplysninger. Henvendelsen bør derfor ikke deles eller videresendes til en tredje
part.

A-kasse:
Hvis du er medlem af en A-kasse skal du sætte kryds i denne boks og trykke ’videre’. Se nedenfor:

For at A-kassen kan godkende dit kursus, skal du have ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, og
samtidig skal det kursus du gerne vil på, være på den nationale- eller regionale positivliste.
Du kan spørge din A-kasse eller dit jobcenter, om du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og
om kurset er på positivlisten. Hvis et kursus ikke er på positivlisten kan du henvende dig direkte
til jobcenteret, der kan vurdere om kurset kan bevilliges alligevel under en anden paragraf.
Herefter skal du udfylde felterne og sende tilmeldingen afsted. Du må gerne notere både dit telefonnummer og din e-mail. Du kan se felterne nedenfor:
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Du vil nu modtage en mail fra NEXT Uddannelse København, hvor der er vedhæftet en AR237
blanket.
Denne blanket skal du selv tage med hen til din A-kasse, som vil udfylde, underskrive og returnere den til skolen. Samtidig sender de en kopi af blanketten til dit jobcenter, som herefter skal
sende et betalingstilsagn til NEXT Uddannelse København.
Først når NEXT har modtaget blanket AR237 med både din og A-kassens underskrift samt et
betalingstilsagn fra jobcenteret, er du sikret en plads på kurset.
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Kontanthjælpsmodtager eller revalidering:
Hvis du er kontanthjælpsmodtager eller modtager revalideringsydelse skal du sætte kryds i den
boks, som er relevant for dig og trykke ’videre’.

Herefter skal du udfylde felterne og sende tilmeldingen afsted. Du må gerne notere både dit telefonnummer og din e-mail. Du kan se felterne nedenfor:
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Du vil nu modtage en mail fra NEXT Uddannelse København med vigtige informationer i forhold
til din videre tilmelding. Du skal blandet andet selv kontakte dit jobcenter eller din kommune og
høre dem, om du må deltage på kurset.
Hvis jobcenteret/kommunen godkender dit kursusønske, skal de sende et betalingstilsagn til
NEXT. Først når vi har modtaget betalingstilsagnet, er du sikret en plads på kurset. Du har selv
ansvaret for, at NEXT får betalingstilsagnet fra dit jobcenter eller din kommune.
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