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Mit CU, ny måde at registrerer og indsende rejseafregning på for CU personel
Når du, indsender arbejdstid til CU elementet fremover sker det via CU hjemmesiden og Mit CU. Herunder er
vist en illustration af den fremtidige proces for rejseafregning, fra start til slut.
!! OBS Læser du i udlandet så skal du via mail til FPS-KTP-CU-ARB-TID@mil.dk hver måned indsende en
oversigt af din arbejdstid.
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1. INDBERETNING AF ARBEJDSTID
Den faktiske arbejdstid er din bekræftelse på at du har været studieaktiv i den pågældende periode, og
samtidigt, sammen med din gældende uddannelsesplan, grundlaget for at der kan udbetales ydelser til
transport, kost og logi.
Du skal hver den 3. hverdag i ny måned indsende din arbejdstid for den forgangne måned. Registreringen
skal fortages på følgende to måder.
1.1 Hvis du er studerende i Danmark?
Studere du indenfor Danmarks grænser skal du indberette din arbejdstid hver måned via Mit CU.
1.2 Hvis du er studerende i udlandet?
Studere du udenfor Danmarks grænser, så skal du hver måned via mail til FPS-KTP-CU-ARB-TID@mil.dk
indsende en oversigt med din faktiske arbejdstid.
2. LOG PÅ MIT CU VIA CU HJEMMESIDE
2.1 Gå til CU hjemmesiden: CU Hjemmeside.
2.2 Under afsnittet Arbejdstid klik på link til Mit CU.

2.3 Du bliver herefter sendt videre til login via borger.dk.
2.4 Log på med nøglekort/Nem-ID app.
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3. REGISTRERING AF ARBEJDSTID
3.1 På forsiden, vælg ”Gå til tidsregistrering”.

Under Tidsregistreringsmodulet er der følgende faner:

 Igangværende registreringer
Her kan du se de registreringer du er i gang med at udfylde, og som ikke er indsendt til kontrol og
godkendelse endnu.
 Start ny tidsregistrering
I rullemenuen kan du vælge den periode du ønsker at registrere arbejdstid for. Når registreringen er igangsat
vil den ikke længere være tilgængelig i rullemenuen, så husk at vælge gem, såfremt du ikke fuldfører og
indsender tidsregistreringen til kontrol og godkendelse.
 Seneste tidsregistreringer
Her kan du se status på de tidsregistreringer du har indsendt til kontrol og godkendelse. Når du indsender
din arbejdstidsregistrering, vil status automatisk være ”under behandling”. Når registreringen er behandlet af
en sagsbehandler ved CU elementet, vil denne ændre status til enten Godkendt eller Afvist.
 Gå til Mit CU (funktionstast)
Her kan du gå retur til din forside i Mit CU.
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3.2 Start en ny tidsregistrering.

3.3 Vælg periode i rullemenu.

3.4 Vælg ”start ny tidsregistrering”.

3.5 Du får nu vist en blank arbejdstidsregistrering.

3.6 Vælg ”Registrer arbejdstid”.
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3.7 Udfyld dato.

3.8 Udfyld art.

3.9 Valg af en artskode der kræver komme gå tider.

3.10 Her skal du afkrydse følgende punkter:
 Ankommet*
 Gået*
 Ordrenummer*
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Enhed kontaktperson*
Enhed telefonnummer*
Enhed e-mail*
Evt. at udfylde bemærkninger

3.11 For artskoder der ikke kræver et ordrenummer, og komme/gå tider, er det muligt at registrere for mere
end 1 dag. Dette gøres ved at afkrydse feltet ”Jeg ønsker at registrere for flere dage”.

3.12 Afslut med ”Gem og luk”.

3.13 Du får nu vist den udfyldte tidsregistrering.
3.14 Kontroller at de indtastede oplysninger er korrekte.
3.15 Skal arbejdstidsregistreringen ikke indsendes til kontrol og godkendelse, vælg ”Gem”.

Din arbejdstidsregistrering vil nu fremgå under de Igangværende registreringer.
3.16 Skal arbejdstidsregistreringen indsende til kontrol og godkendelse vælg ”Næste”.
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4. INDSENDELSE TIL KONTROL
4.1 Du får nu vist en oversigt over de personlige informationer fra fanen Stamdata og en oversigt over den
indtastede arbejdstidsregistrering.

4.2 Er der indtastninger der skal ændres, vælg ”Forrige”.
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4.3 Er de indtastede oplysninger korrekt, vælg ”Indsend”.
4.4 Din arbejdstidsregistrering er nu indsendt til kontrol og godkendelse og vil figurere under Seneste
tidsregistreringer.
4.5 Når din arbejdstidsregistrering er indsendt til kontrol og godkendelse vil du få følgende kvitteringsbillede.

4.6 Herefter kan du vælge ”log af” eller ”Tilbage til Mit CU”.
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