Vejledning - Tilmelding til Kontrolløruddannelsen
Velkommen til vejledningen omkring tilmelding til Kontrolløruddannelsen. Formålet med
vejledningen er at guide jer igennem, hvordan man tilmelder sig et kontrollør kursus og hvordan
systemet anvendes.

1. Når du skal tilmelde dig et kontrollørkursus hos Divisionsforeningen, skal du gå ind på
www.dbu.dk og gå ind under punktet uddannelse og træning. Derefter tryk på
kursustilmelding.

2. Søg derefter på kontrolløruddannelse, så vil alle fremtidige kurser komme frem.

3. Når du har fundet det rette kursus, skal du logge ind. Hvis du ikke har login, skal du oprette
en bruger. Se nedenstående billede.

4. For at oprette en bruger, skal du udfylde nogle personlige oplysninger. Det er vigtigt, at du
taster korrekte oplysninger, da f.eks. din mail bliver anvendt til at sende vigtig information
ud omkring kurset.

5. Når du har oprettet en DBU bruger, vil du være tilmeldt det valgte kursus. Du vil modtage
en bekræftelses mail, når du er tilmeldt. Du vil derudover 8 dage før kurset modtage en
mail med yderligere information om kursets afvikling. I tilfælde af kurset ikke er fyldt op,
vil kurset blive aflyst 8 dage før.
6. På din personlige profil, vil der i venstre kolonne fremgå punktet kurser, hvor du kan finde
de nødvendige oplysninger omkring kurset.

7. På din brugerprofil vil du kunne finde undervisningsmaterialet til kurset. Vi

anbefaler,

at du medbringer undervisningsmaterialet til kurset! Det vil give dig de
bedste forudsætninger for, at få det største output af undervisningen. Du kan selv vælge
om du vil printe undervisningsmaterialet eller downloade det til din egen computer.
8. Efter et bestået kursus vil du modtage dit kursusbevis på din brugerprofil.

Vi håber at vejledningen er behjælpelig. Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående er du
velkommen til at kontakte os.
Kasper Kragh – kasp@df.dbu.dk
tlf. 42 30 98 40
Simone Johansen – sijo@df.dbu.dk
tlf. 60 60 60 48

