
Tilmelding til realkompetenscevurdering (RKV) 
 Frederikshavn Handelsskole 

RKV har til formål at vurdere dine kompetencer med henblik på at fastlægge din uddannelses indhold samt længde 

Personlige oplysninger: 
(*alle felter skal udfyldes) 

Fornavn: Efternavn: 

Cpr.nr.: E-mail: 

Tlf.: Adresse: 

Postnr. og 
By: Dato: 

Ønsket uddannelse: 
Du kan kun vælge en uddannelse! Læs mere om uddannelserne og specialerne på: 

https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser 
(* sæt et kryds ud for den uddannelse, du ønsker at få dine kompetencer vurderet op imod. Og anfør eventuelt 

det speciale du ønsker) 

Detailhandelsuddannelsen speciale: 

Handelsuddannelsen speciale: 

Kontoruddannelsen speciale: 

Din nuværende situation: 
For at vi kan vide, hvem der skal betale for realkompetencevurderingen (enten undervisningsministeriet eller 

din kommune), skal du sætte kryds i det felt, der beskriver din situation 
(* sæt et kryds ud for den situation, du er i.) 

Er i arbejde, selvforsørgende eller i gang med anden uddannelse på SU og ønsker at tilmelde 
mig en realkompetencevurdering. 
Undervisningsministeriet vil betale for din RKV, og vi kan gå i gang med det samme. 

Er ledig eller under revalidering og har med jobcenteret/kommunen aftalt, at få gennemført en RKV. 
Din jobcenterkonsulent/sagsbehandler skal sende et betalingstilsagn til adm@fhavnhs.dk. Når 
tilsagnet er modtaget vil du blive kontaktet af Frederikshavn Handelsskole 

Kontaktperson: 

Telefon og mail: 

Du er forpligtet til at underrette skolen ved ændringer i ovenstående forhold inden RKV’en 
er gennemført. 

For spørgsmål kontakt Lenette Hein, 96205508, lnhn@fhavnhs.dk

For at vi kan påbegynde en RKV til dig, skal du udfylde og returnere denne tilmeldingsblanket. Desuden 
skal du sende et CV, der beskriver din erhvervserfaring, samt dine eksamenspapirer og kursusbeviser.             
Det anvender vi til at vurdere, hvilken dokumentation, vi skal bruge for at kunne lave en RKV af dig. 

Du sender via linket:  https://post.borger.dk/send/48928fe7-4e37-4f6f-9fb2-8710dc6f47aa/f8c10cb3-
d96d-46b2-9ee3-71e5b64d4194/

(Log på med NemID for at sende med sikker mail)

Jobcenter/kommune:

https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser
mailto:voksenvejledning@knord.dk
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