
Vejledning til udfyldelse af startskema pr. SMS  

 

Du vil modtage en sms med et link til startskema – når du trykker på linket vil du blive bedt om at indtaste en kode – 

denne kode kommer i løbet af få minutter til din telefon pr. sms. Denne kode tastes og du kommer ind på startskema, 

som udfyldes 

 

STARTSKEMA 
Du skal udfylde dette skema, fordi du deltager i et projekt, der har modtaget støtte fra 
Socialfonden. Skemaet indeholder fire spørgsmål og tager max 2 minutter at besvare. 
Når du stopper i projektet, modtager du et tilsvarende skema, hvor du kan vurdere dit 
udbytte af projektet. Det er obligatorisk at udfylde skemaet.  
Oplysningerne behandles fortroligt. 
 
Tak for din deltagelse. 

1. Navn  

2. Hvornår er du startet på projektet? 

 

3. Hvad beskriver bedst din tilknytning til arbejdsmarkedet? 

Beskæftiget (lønmodtager eller selvstændig) 

Under uddannelse (fuldtidsstuderende, herunder uddannelser med praktikforløb) 

Ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og søger ikke aktivt arbejde 

Ledig (aktivt arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet). Husk at udfylde spørgsmål 3.1. nedenfor. 

3.1: Skal kun udfyldes hvis du er ledig. 
Hvis du er ledig og under 25 år: Har du været ledig længere ned 6 måneder? 
Hvis du er ledig og 25 år eller ældre: Har du været ledig længere ned 12 måneder? 

Ja 

Nej 

4. Hvad er din højest fuldførte uddannelse ved projektstart? 

Grundskole/folkeskole 9. eller 10. klasse 

Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HF, HTX) 

Erhvervsuddannelse (fx bager, tømrer, frisør, butiks- eller kontorassistent) 

Kort videregående uddannelse (2-3 år, fx markedsøkonom, akademiøkonom, datamatiker, 
laborant,byggetekniker, merkonom) 

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, fx diplomingeniør, sygeplejerske, folkeskolelærer, 
socialrådgiver, pædagog, bachelorgrad fra universitet) 



 

Lang videregående uddannelse (4 år og mere, fx master, kandidat eller ph.d. fra 
universitetet, handelshøjskole, DTU eller tilsvarende) 

Har ikke gennemført nogen af ovenstående 

Tak for hjælpen! 

Når du har udfyldt startskema trykker du Gem 

 

Derefter trykker du på Signer 

 

Du kommer så ind på en side på Virk.dk hvor du skal signere med nem-id. 

 

Udfyld med bruger-id og adgangskode og tryk næste 

 



 

 

Udfyld med kode fra nøglekort / app og tryk godkend. Har du installeret nem id app tryk send og godkend på tlf.  

 

Skemaet kommer udfyldt frem og du trykker på Afslut redigering 
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Du er nu færdig med at udfylde startskema. Efterfølgende vil du modtage en mail med bekræftelse på, at du har 

indsendt startskema. 

 

 


