
 

 

Guide til RKV før EUV online  

-til dig der søger ind på den pædagogiske assistentuddannelse (EUV1) 

 
Tilmelding 

Du tilmelder dig via ansøgningsskemaet på https://www.zbc.dk/paeuv1. Når vi har registreret din tilmelding 

sender vi et brev i din e-Boks med dine kursusdatoer og aktiveringskoden til det online kursusmateriale, der 

ligger på portalen praxisOnline.  

 
Hvordan foregår kurset? 

Kurset kører asynkront. Det betyder, du kan logge ind og ud af materialet med den tilsendte kode, fx om 

aftenen, i weekenden eller når det passer dig at løse opgaverne.  

Du skal være opmærksom på, at vi skal have dine dokumenter tilsendt senest på den officielle første dag for 

kurset, der fremgår af brevet i din e-Boks. Det vil sige, at er du tilmeldt den 2. og 3. juni, skal dine beviser og 

anden dokumentation sendes til din RKV-vejleder senest den 2. juni klokken 15. 

 

Hvornår skal jeg være til rådighed? 
 

Når du har indsendt dit materiale får du et ca. tidspunkt for opkaldet fra din RKV-vejleder.  

Opkaldet vil altid være på kursets officielle 2. dag. I ovennævnte eksempel vil det være den 3. juni.  

Vi tildeler samtaletider ud fra den rækkefølge vi modtager dokumentation fra kursisterne. Du er 

velkommen til at ønske et tidspunkt for samtalen, eksempelvis først på dagen, men vi kan ikke garantere, at 

dit ønske kan honoreres.  

Samtalen tager ca. 25 min. Vi er opmærksomme på, at nogle kursister er på arbejde, og som laver en aftale 

med deres arbejdsgiver om ca. den halve times fravær, hvis de ikke kan holde fri hele dagen. Vi kan som 

udgangspunkt ikke tilbyde samtaletider på andre datoer, da vi er booket op med andre samtaler hele ugen. 

 

 
Hvad kræver det jeg har til rådighed? 

Du skal have adgang til en PC og evt. en smartphone til at tage billeder og scanne beviser ind, som du ikke 

har liggende digitalt. 

Du kan ikke løse kurset fra en smartphone alene, da du ikke kan samle og navngive materialerne,  du skal 

returnere til os, fra telefonen. 

 

 
Hvad kan jeg få hjælp til undervejs og hvor/hvornår? 

Har du tekniske udfordringer, det vil sige login, upload af dokumentation mm. kan du kontakte vores 

Digitale Læringscenter på e-mail DL-support@zbc.dk (fremgår af vores brev i din e-Boks). 

Har du spørgsmål til selve RKV-materialet i praxisOnline, skal du kontakte din RKV-vejleder. Mailadressen 

fremgår både i brevet i din e-Boks samt i selve kursusmaterialet på praxisOnline.  
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Vi anbefaler, du tager et screenshot af det, du har udfordringer med og sender billedet med i mailen. Vi 

besvarer din henvendelse hurtigst muligt i skolens åbningstid.  

Vi anbefaler, at du læser hele første kursusdag igennem inden du stiller evt. spørgsmål, da der gives svar 

på mange emner undervejs. 

Det oftest stillede spørgsmål er: ”Hvad skal jeg indsende?” Det fremgår tydeligt i praxisOnline, men du finder 

også svaret i denne lille guide, længere nede i dokumentet. 
 

 

Hvilke IT-kompetencer skal jeg have for at gennemføre kurset? 

Udover du skal have en PC til rådighed, med mulighed for at læse Word filer o.lign., så kræver det, at du 

kan lave et login og navigere rundt på nettet. Der er tydelige vejledninger undervejs til, hvordan du sender 

fx filer til din RKV-vejleder.  

Er dine IT-kompetencer sådan, at du ikke kan lave et login til kurset, sende en e-mail med vedhæftede filer 

eller navngive en almindelig Word fil, er der mulighed for at møde fysisk op i vores Digitale Læringscenter 

og tage kurset på 2 faste fremmødedage. Fremmødeholdene er altid på Handelsskolevej i Næstved og den 

daglige mødetid er kl. 8.00-15.24. 

Du modtager ikke undervisning i selve kursusmaterialet ved fremmøde, det skal du stadig selv følge online. 

Der er til gengæld en IT-kyndig til stede, der kan hjælpe dig med at sende dine filer, lave login mm.  

Send en e-mail til Lisa Wollesen lrw@zbc.dk, hvis du vil vide hvilken datoer kurset tilbydes med fremmøde. 
 

 
Hvad skal jeg sende ind til RKV vejlederen og hvornår? 

Du skal sende dokumentation for alle gennemførte uddannelser, eksaminer og prøvebeviser uanset alder. 

Du skal IKKE sende terminskarakterer. 

Du skal sende dokumentation for relevant erfaring erhvervet de seneste 4 år. Under emnet 

uddannelsesbekendtgørelsen bilag 1, kan du finde frem til, ved at løse opgaven, hvad relevant erfaring er 

for netop den uddannelse, du ønsker en realkompetencevurdering til. 

Du skal sende et opdateret og fyldigt CV med dit telefonnummer. 

Har du brand- og førstehjælpscertifikater, skal du sende dem uanset alder, så vurderer vi, om de kan bruges. 

 

 
Hvorfor skal vi bruge dit CV? 

Vi skal bruge dit CV med dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig på kursets 2. dag. 

Derudover skal dine uddannelser fremgå af CV’et. Skriv også dem, hvor du ikke kan fremskaffe dine 

eksamensbeviser og oplys de er bortkommet. 

Du skal skrive hvilke jobs, du har haft i kronologisk rækkefølge, samt give en nærmere beskrivelse af dine 

relevante erfaringer. 

Det er dit CV, der giver os mulighed for at vide, hvad vi skal tage udgangspunkt i til selve samtalen på dag 2. 

Du kan finde skabeloner til CV på nettet, hvis du er i tvivl om, hvordan det skal stilles op. 
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Kan det være rigtigt, at ikke hele kursusmaterialet vedkommer mig? 

Materialet er udarbejdet så det passer til en række forskellige elevtyper og uddannelser. Der kan derfor 

indgå emner i materialet, du ikke helt forstår. Vi opfordrer dig til at kigge dem igennem, da det kan give dig 

nye vikler. Er du i tidsnød, kan du springe dem over. 

 

 
Hvorfor kan jeg ikke selv bestemme hvornår jeg vil ringes op? 

Din RKV-vejleder har samtaler eller undervisning alle ugens dage. Det er derfor ikke muligt for os at ringe til 

dig på andre datoer end den officielle 2. dato for dit kursus. I meget få tilfælde kan det lade sig gøre, men 

det er undtagelsen, ikke reglen. 

Som tidligere nævnt tildeler vi tidspunkter for opringning ud fra den rækkefølge, vi modtager kursisternes 

dokumentation med CV. Mange kursister ønsker det samme tidsrum, hvilket vi desværre ikke kan 

imødekomme. Tidsintervallet er ca. 2 timer. 


