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Ansøgning om realkompetencevurdering 
Kompetencebevis (enkelt fag) 

Felterne i skemaet udvider sig efter behov, når der skrives 
Navn  

Adresse  

Postnr./By  

Tlf.  privat  Tlf. arbejde  

Cpr-nr.  E-mail  

 

Søger realkompetencevurdering i forhold til: 
  

Uddannelse Uddannelsens navn: 

Fag Fagets Navn: 

 

Baggrund: 
 

 

Relevant  
erhvervs- eller 
anden erfaring 
 

Gør rede for hvilke relevante erhvervs- og andre erfaringer du har fx ved at beskrive forskellige 
jobfunktioner og arbejdsopgaver du har haft i dit arbejdsliv. 
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Vedlagt 
dokumentation  

Du skal vedlægge bilag i form af dokumenter som udvidet CV; jobbeskrivelser, anbefalinger 
og kursus-/uddannelsesbeviser. Det skal være beviser, som du refererer til i dit CV 

 

Casebeskrivelse med 
indragelse af relevant 
erfaring og 
kompetencer ca. 2 A-
4 sider 
 

Du skal her skrive en case fra nuværende eller tidligere arbejdssammenhæng. Casen skal 
være en skriftlige fremstilling på 2 A-4 sider. Her skal du give et eksempel på en væsentlig 
problemstilling, du stilles overfor i dit arbejde, samt dine overvejelser om, hvad der kan ligge 
til grund for og hvordan du kan arbejde med denne problemstilling. Det skal fremgå af case 
beskrivelsen, at du har kompetencer svarende til det niveau, der kræves i forhold til det/de 
moduler eller uddannelse, du søger at blive realkompetencevurderet til, og som du søger 
optagelse til (kvalifikationsrammens krav på niveau 5). 

Dette betyder at du i casen skal vise at: 

• Du har kendskab til og for forståelse for anvendelse af teori og metoder inden for 
det søgte område. 

• At du kan handle i praksis ved brug af færdigheder og tilrettelægge 
arbejdsprocesser 

• At du kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsprocesser 
• At du kan indgå i udviklingsorienterende arbejdsprocesser 

 
Du skal i casen også vise at du kan: 

• Beskrive hvad du gør 
• Forklare hvorfor du gør det på denne måde 
• Og vurdere hensigtsmæssigheden af dette 

 

 

Vurdering af din 
ansøgning 

Når vi modtager din ansøgning, gennemfører vi en førstevurdering af denne samt din 
dokumentation. Herefter sker følgende: 

1. Dit realkompetenceniveau bliver vurderet som værende tilstrækkelig 
Du modtager et kompetencebevis. 

2. Din ansøgning vurderes til ikke at være tilstrækkelig til at vi kan vurdere dit 
realkompetence niveau  
Du bliver kontaktet for yderligere oplysninger. 

3. Din ansøgning vurderes ikke at være tilstrækkelig, og får ikke anerkendt dine 
kompetencer. 
Du modtager et afslag. 

 

 

Dato: __________________  Underskrift:_____________________________________________________ 


	Ansøgning om realkompetencevurdering
	Felterne i skemaet udvider sig efter behov, når der skrives
	Søger realkompetencevurdering i forhold til:
	Baggrund:

