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Opmærksomhedsliste
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Opmærksomhedsliste 

Brug Alle skoler i min kommune som (sidste) tjek
• I denne liste kan I sortere jer frem til de ansøgninger, hvor I skal 

underskrive ansøgningen, fordi eleven er IUP til 1. ønske.

• Brug den evt. også til at søge igennem, om der er IUP elever, som 
endnu ikke har oprettet ønsker eller mangler forældreunderskrift.

Hold øje med Skoler under anden KUI
• Indeholder elever, som er vurderet af KUI-vejledere i en anden 

(nabo-kommune) OG bor i din kommune.
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Ingen ønsker oprettet
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Parat til 1. ønske (tjek om den er sendt)

Skal underskrives af KUI
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Ikke underskrevet af forældre



• Underskriftmuligheden for forældremyndighedsindehavere er 
ligesom sidste år forlænget. I skal derfor løbende holde øje 
med, om der kommer elever ind i opmærksomhedslisten, som 
I skal skrive under som KUI-vejleder.
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Spørgsmål



Omvalg

Der åbnes for omvalg den 2. marts

Ligesom sidste år kan det foregå fra to sider afhængig af hvilken 
uddannelsestype, der er tale om:

- FTU ansøgninger > fanen KUI-center  
- Elever, 1. ønske sendes til jer, typisk Meddelelse om andre 

aktiviteter

- Opmærksomhedslisten > Vis kun ansøgninger modtaget fra en 
anden institution
- Elever, der har fortrudt og videresendes til jer 
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Omvalg

25. februar 202110

Opmærksomhedslisten FTU ansøgninger



Omvalg fra Opmærksomhedslisten

Fire trin:

1. Modtagende institution sender til KUI

2. KUI finder eleven på Opmærksomhedslisten

3. Klik Foretag omvalg og omprioriter og opret evt. ny 1. prioritet.
Tjek, at eleven er vurderet

4. HUSK - skriv under!

Herefter kan modtagende institution for den nye 1. prioritet se 
ansøgningen hos sig
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CPR-søgning fra Opmærksomhedslisten

OBS! Hvis du søger på CPR alene efter en elev, som er 
videresendt til din KUI, kan eleven optræde to gange i listen

Se Vis kun ansøgninger modtaget… som en selvstændig to do 
liste – den viser kun de elever, som vil omvælges

Din anden to do liste (Opmærksomhedslisten) viser de elever, du 
skal skrive under, fordi de er IUP til deres 1. ønske

Eleven findes i begge lister – så tilføj evt. Vis kun ansøgninger 
modtaget … som søgeparameter for kun at få ét resultat.

OBS! Hvis 
Foretag omvalg 
IKKE er aktiv, så 
er eleven (endnu) 
ikke sendt til dig 
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Omvalg fra fanen KUI-center

Fire trin:

1. Eleven kontakter KUI i hjemkommunen

2. KUI finder eleven på fanen KUI-center og klikker på CPR

3. Klik Foretag omvalg og omprioriter og opret evt. ny 1. prioritet.
Tjek, at eleven er vurderet

4. HUSK - skriv under!

Herefter kan modtagende institution for den nye 1. prioritet se 
ansøgningen hos sig
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Omvalg
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Omvalg som en tilføjelse

Husk, at der er fem ønsker at gøre godt med

Så hvis eleven har færre end fem, bør I blot tilføje 
det nye ønske og prioritere det som nyt 1. ønske. 

De eksisterende ønsker behøver ikke slettes som led i 
omvalg
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Spørgsmål



Tak for i dag 


