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PIXI-VEJLEDNING 
IVÆRKSÆTTERI OG JOBSKABELSE  

VEDR. DELTAGERE PÅ ET EU SOCIALFONDS-PROJEKT 
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Hvis deltagernes underhold skal kunne medtages i et EU-projekt, skal 

følgende punkter udføres: 

 

GRAFISK OVERBLIK:  

 

 

 

 

UNDERVISERS FORBEREDELSE:  

Planlæg inden start, hvornår I vil indhente deltagerskemaer. Skemaerne indeholder deltagerinformationer, 

der skal bruges til registrering senere i projektforløbet.   

Senest 14 dage før undervisningen starter, skal underviseren aflevere de udfyldte deltagerskemaer til den 

administrative medarbejder (se mere under punkt 2 og 3). Tomme skemaer udleveres af skolens 

administrative medarbejder. Det er vigtigt, at den administrative medarbejder informeres om start- og 

slutdato på dette tidspunkt.  

Projektets startdato defineres ved den dato, hvor udfyldelse af deltagerskema og orientering finder sted. 

Slutdato defineres ved den dato, hvor deltagerne udfylder slutskema – altså den dato, hvor sidste 

projektrelevante timer registreres.  

KUN timer registreret inden for start- og slutdato kan medregnes i projektfinansieringen.   

 

 

 

 

 

Forbered-
else

• Underviser forbereder forløb i god tid inden undervisningsstart og underretter adm. medarbejder 
om start- og slutdato

Deltager-
skema

•Deltagerskema udleveres af adm. medarbejder. Skemaet udfyldes af eleverne og indhentes af underviseren. 
Herefter tilbageleveres udfyldte skemaer til adm. medarbejder, som indtaster oplysninger i regnearket 
deltageroplysninger. Deltageroplysninger & deltagerskemaer videresendes herefter til adm. controller. 

Start- og 
slutskema-

er 

•Adm. controller genererer links, der sendes til elevens telefon. Eleven modtager links på sin telefon. Links 
leder videre til skemaer, der tilgås via SMS-kode. Skemaer udfyldes og signeres med nem-id. 

Timeregi-
strering

•Indeholder detaljerede oplysinger om, hvad deltagerne har lavet i projektet. Projektrelevante timer, der ligger 
inden for start- og slutdato kan medregnes. Udfyldte timesedler indhentes af underviser som signerer med 
dato og videresender til adm. controller så tæt på månedens udløb som muligt. 

Registrering 
af deltagere

•Oplysninger om deltageren indtastes i Excel-ark. Link til skema findes i beskrivelsen  (kun relevant 
for administrative medarbejdere)
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2) DELTAGERSKEMA TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Deltagerskemaet udleveres ved henvendelse til den administrative medarbejder på egen skole. Husk, at 

skemaet skal printes dobbeltsidet.  

Så snart deltagerskemaerne er udfyldt – senest 14 dage før undervisningen starter - afleveres de til den 

administrative medarbejder, som senest 10 dage før undervisningsstart videresender til projektets 

administrative controller sammen med regnearket deltageroplysninger, der udfyldes med udgangspunkt i 

oplysningerne fra deltagerskemaerne.  

Det er vigtigt, at tidsfristernes overholdes, da oplysningerne skal bruges til udsendelse af start- og 

slutskemaer. Udsendelse af start- og slutskemaer genereres manuelt af projektets administrative 

controller. Eleverne bør underrettes om, at de modtager et link i starten og slutningen af forløbet, som de 

ikke selv skal gå i gang med at besvare.  

 

Bemærk: Hvis der er tale om en volumen, der er større end 100 elever, skal der beregnes ekstra 

behandlingstid.  

 

 

 

 

3) START- OG SLUTSKEMAER  

Alle deltagere skal udfylde et startskema ved projektstart, og et slutskema ved projektafslutning. Det 

anbefales, at udfyldelse sker i klasselokalet for at minimere risikoen for fejl. 

Når projektets administrative controller har genereret udsendelse af start- eller slutskemaer, modtager 

eleven en SMS med et link. Ved klik på linket sendes der en kode til elevens mobil tlf., som skal benyttes for 

at tilgå skemaerne. For at indsende et udfyldt skema, skal eleven underskrive med nem-id. Bemærk! Det er 

nu muligt at downloade nem-id via appstore. Selve installationen kræver verificering via nøglekort, men 

app’en kan herefter benyttes i stedet for det fysiske kort. Dette betyder, at eleven kun skal bruge sit 

nøglekort ved første indtastning (installation).  

Gældende for både start og slutskema er, at linket kun er åbent i 7 dage efter udsendelse – derefter skal 

der udsendes nyt skema fra den administrative controller. Det er derfor vigtigt at overholde den oplyste 

tidsramme for start- og slutdatoer. Links udsendes op til 5 dage inden start- eller slutdatoen.  

STARTSKEMA 

Der kan rekvireres en oversigt over, hvem der mangler at udfylde startskema ved henvendelse til den 

administrative controller – henvend dig via den administrative medarbejder på din skole. Startskema SKAL 

foreligge, såfremt en elev skal indgå med timer i projektet.  

SLUTSKEMA 

Da der SKAL udfyldes et slutskema for at få tilskud hjem på deltagere, er det vigtigt, at alle elever svarer 

på slutskemaet. Der kan rekvireres en oversigt over hvem, der mangler at udfylde slutskema ved 

henvendelse til den administrative controller. Beregn lidt behandlingstid og saml gerne nogle klasser, da 

trækket indhentes fra Erhvervsstyrelsen. Det er en god idé at afslutte forløb i god tid inden, eleverne går på 

læseferie, så det er muligt at få fat på eleverne, i tilfælde af de ikke har fået besvaret slutskemaet korrekt. 

VIGTIGT! Slutskemaet må ikke udfyldes før forløbets officielle slutdato, da timer, der ligger efter udfyldt 

slutskema, ikke kan medregnes.  

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/303d84_0bb9d644b73543b09e9700a3e660bd84.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/303d84_9afb6b31525b49a898f6c570222651bd.pdf
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4) TIMEREGISTRERING 

Alle deltagere over 18 år, der bruger tid på et EU-projekt, skal tidsregistrere på særlig blanket, hvis 

underholdet skal indgå i støttegrundlaget. SKP-elever kan som de eneste elever under 18 år indgå i 

finansieringen. Se www.nyskab.dk for yderligere redegørelse herfor.  

Link: Timeregistrering 

Alle projektrelaterede timer tæller, såfremt de ligger på eller efter den registrerede startdato til og med 

slutdatoen defineret ved slutskema. 

Timer bør generelt registreres løbende. Aktivitetsbeskrivelserne skal være detaljerede, specificerede, og 

det skal kunne forstås af udenforstående, hvad deltagerne har lavet på projektet. Det er tilladt, at 

underviseren udfylder beskrivelse af aktiviteterne på forhånd, men timerne SKAL udfyldes, signeres og 

dateres (inkl. årstal) i hånden af deltageren selv.  

HUSK:   

 1 time = 60 min, 0,5 = 30. min, 0,25 = 15 min.  

 Pauser skal trækkes ud, da de ikke må tælle med i projektet. 

 Timeregistreringen skal underskrives og dateres af både deltager, praktiksted (hvis der er tale om 

praktik), samt underviser/iværksætterkoordinator.  

 Punkt 3 & 4 på timesedlen skal udfyldes med jeres institutions oplysninger. 

 

 

 

5) REGISTRERING AF DELTAGERE (Administrativ medarbejder egen skole) 

Deltagere registreres for den pågældende regnskabsperiode i et regneark. Der opdeles i to ark med 

oplysninger om deltageren samt oplysninger om deltagerunderhold og timer.  

Link: Deltageroplysninger (kun ved projektstart – ALLE elever skal registreres)  

Link: Deltagerunderhold (hver måned – kun elever over 18 samt SKP elever skal registreres) 

Når der registreres i skemaerne, benyttes oplysninger fra deltagerskema samt deltagernes timeregistrering. 

Link: Vejledning deltageroplysninger 

Link: Vejledning deltagerunderhold 

Alt i vejledningen scannes og sendes som sikker post til administrative controller. Deltagerskema navngives 

med elevens navn og føds. dato og sendes enkeltvis sammen med regnearket deltageroplysninger. 

Timeregistrering kan sendes i en samlet fil, men i rækkefølge som følger deltagernavnene i excelarket 

deltagerunderhold. Dette ark skal sendes sammen med timeregistreringen.  

 

 

6) MANUEL UDFYLDELSE AF START- OG SLUTSKEMAER  

Det er muligt, at eleverne udfylder start- og slutskemaer manuelt, hvis der opstår problemer med digital 

udfyldelse. Såfremt en partnerskole vælger, at eleverne skal udfylde manuelt, er det det administrative 

personale på partnerskolerne, der har ansvaret for at signere skemaerne digitalt. Kontakt projektets 

administrative controller for mere information om manuel udfyldelse af start- og slutskemaer.  

 

https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer


Side 5 
 

 

 

Generelt – hvis du er i tvivl – kontakt da adm. medarbejder på egen skole eller projektets controller. 

 

Janne Stenumgaard 

EUC Nordvest  

tlf.: 92929849 

jps@eucnordvest.dk   

 

mailto:jps@eucnordvest.dk

