TIDSRAMME & DEADLINES
•

Ved ansøgning om FOU kan der godkendes 6 måneders retrospektiv uddannelse i et 3-årigt ekspert
forløb og 2 måneders retrospektivt for en 18 måneders fagområdeuddannelse. Gældende fra
indsendelse af ansøgning.

•

Modtagelse og godkendelsesproces: (Uagtet 18 måneder eller 3-årige uddannelsesforløb).

•

•

Ved modtagelse af ansøgning registreres modtagelsesdato og det tilstræbes
indenfor 14 dage at give en tilbagemelding til ansøger om ansøgning er fuldendt
eller mangelfuld.

•

Ved ikke fuldendt ansøgning har ansøger 1 måned til at eftersende de manglende
elementer for at fuldende ansøgningen.

•

Ved modtagelse af fuldendt ansøgning tilstræbes det at ansøgningen sendes til
fagudvalget inden 14 dage.

•

Fagudvalget gives 2 måneder til at vende tilbage med vurdering af ansøgning ellers
rykkes der. Såfremt fagudvalget ikke kan imødekomme denne deadline bedes
udvalget at informere herom, med dato for kommende møde og sagsbehandling.

•

Herefter har sekretær og FOU sagsbehandler 2 uger til at vende tilbage til ansøger.

•

Under ferieperioder eller hvis deadlines ikke kan overholdes skal dato for
sagsbehandling meldes tilbage til sekretær ved kvittering for mail modtagelse.

Generelle forhold:
•

Ved afvigelser, ændringer eller manglende gennemførsel af uddannelsesprogrammet eller
dele heraf er det ansøgers ansvar at tilbagemelde dette til sekretær samt FOU gruppen.

•

Ved afslutning af FOU sendes slutstatus til sekretær/FOU gruppe, såfremt ansøger ikke
sender denne rykkes der for denne 1 gang 6 måneder efter forventet afsluttet forløb.
Herefter gives der 3 måneder til eftersendelse ellers bliver ansøgningen/uddannelses
forløbet henlagt.

•

Såfremt ansøgeren ikke er aktiv i sit beskrevne og ansøgte uddannelsesforløb vil
ansøgningen blive henlagt efter 3 måneder. Henlagte forløb kan genoptages til en hver tid.

•

4 år efter opstart af uddannelse, for den 3-årige, sendes en forespørgsel fra sekretær om
status, ved manglende svar henlægges ansøgningen efter 3 måneder.

•

2 år efter op start af uddannelse, for den 1 ½-årige, sendes en forespørgsel fra sekretær om
status, ved manglende svar henlægges ansøgningen efter 3 måneder.

•

Henlagte ansøgninger kan altid genoptages. Såfremt uddannelsesforløbet adskiller sig fra
det tidligere godkendte, skal der ansøges med fuld ansøgning igen med samme
ovenstående tidsfrister. Allerede gennemførte og godkendte delforløb skal inkluderes i
ansøgningen og meriteres.

