
KURSER  •  UDDANNELSER  •  NETVÆRK

OPDATERET MED BL.A.:

• Nyt om informationssikkerhed og databeskyttelse 

• Ny persondatalov / EU-persondataforordning

• Ny skatteindberetningslov

• Ny skattekontrollov

• Nye barselsdagpengeregler

• Ny EU-momsreform på vej

• Nye dagpengeregler

Kursuskatalog │ 2019

Med vores netværksordning betaler
du kun halv pris for alle kurser!

NY VIDEN • FORSTÅELSE • KOMPETENCE



 

Uddannelser, kurser og netværk siden 1999 

 
Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og 

personaleområdet. Siden 1999 har mere end 50.000 ansatte inden for den private og offentlige 

sektor deltaget på vores kurser. Vores kunder vælger i gennemsnit at deltage på mere end 5 

forskellige kurser over en periode på ca. 3 år. Over halvdelen af vores kunder vælger at tage 

kurserne som en del af et uddannelsesforløb. Flere og flere af vores kunder ser det desuden som 

en styrke at supplere løbende kursusdeltagelse med et medlemskab af vores faglige netværk. 

 

Nyheder 2019:  

● Ny ferielov på vej med nye regler for optjening og afvikling af ferie 

● Ny persondataforordning er trådt i kraft. 

● Nye regler om persondata i ansættelsesretten fra 2018 

● Ny ”skatteindberetningslov”, udvider indberetningspligterne til eIndkomst fra 2018 

● Ændret skattekontrollov fra 2018 

● Ny markedsføringslov fra 1. juli 2017 og ny nethandelsforordning fra 25. maj 2018  

● Nye dagpengeregler på barselsområdet er trådt i kraft i 2017 

● Nye fleksible barselsregler for fædre fra 2018 

● Ny bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere fra 1. juli 2017 

● Udfasning af forskudsmomsordningen for eksportvirksomheder fra 2018 

● Ny EU-momsreform på vej 

… og meget mere.  

 

Nogle kurser er kategoriseret som ”Need to have”, hvilket er markeret i kataloget.   

 

Brug rabatkort til din uddannelse 

Husk, at du kan få op til dobbelt så meget uddannelse ved brug af rabatkort! Rabatkort kan 

benyttes af alle virksomhedens ansatte og har ingen udløbsdato. Se mere på 

opkurser.dk/rabatkort. 

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen på vores kurser, uddannelser eller netværk. 

Joachim Dauegaard 

Uddannelseschef 

Økonomi & Personale Academy 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

 

http://www.opkurser.dk/rabatkort
mailto:op@opkurser.dk
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Aktuel Løn 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver en status på lønområdet lige nu og 

gennemgår konsekvenser for arbejdsgiver og ansatte: 

Udvalgte punkter: 

 Ny ferielov – hvordan indberettes det til eIndkomst? 

 Ny skatteindberetningslov fra 1/1 2019 – konsekvenser 
for arbejdsgiver  

 Hvornår er der indberetningspligt? Hvornår er der 
selvangivelsespligt?  

 Lønhåndtering og fejlfinding: Kendskab til 
afstemningsrutiner mv. ved lønindberetning   

 Sammenhæng mellem Produktionsenhedsnummer og 
medarbejderenes befordringsfradrag 

 Valideringskontroller: Indhold og betydning - hvad kan 
arbejdsgiver bruge ”adviseringsmailen” til   

 Rettelser i eIndkomst: Rettelser i gammelt år og nyt år   

 Masserettelser i eIndkomst: Ret fejl på én gang i stedet 
for pr. medarbejdere- så nemt kan det gøres   

 Indberetning af løntimer til eIndkomst: Hvorfor er det så 
vigtigt at indberette korrekte løntimer?   

 Feriepenge: eIndkomst ctr. Feriepenge.dk 

 Sondring mellem A/B-indkomst: Om afgrænsning og 
betydning heraf 

 Honorarmodtagere: Honorar, udlæg og 
omkostningsgodtgørelse, f.eks. kørselsgodtgørelse.  
Korrekt brug af Felt 36/38. 

 
SKATs fokusområder i 2018/2019  

 Hvor er SKATs fokus med hensyn til 
arbejdsgiverkontrol, og betydningen heraf 

 Sandsynlige kontrolområder 
gennemgås...                                                     

 Informationssøgning: Tips & Tricks… 

 

 

Målgruppe 

Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. 

Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte ved SKAT og 

andre som er i berøring med lønspørgsmål. 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

 LØN & PERSONALE            HR-JURA 
 

Kursusdatoer 

 

22. januar – Hvidovre 

23. januar – Aarhus 

27. februar – Aalborg 

1. maj – Ringsted 

2. maj – Kolding 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel-loen/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
https://www.opkurser.dk/kurser/hr-jura/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
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                          Ansættelsesretten 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny ferielov på vej, nye barselsregler, ny fleksibel 
fædreorlov fra 2018 nye regler om håndtering 
af persondata og den ny persondatalov, nye 
dagpengeregler fra 2018, ny tilskudsordning til elever fra 
udlandet (den ny IGU-ordning). Nye beregningsregler for 
120 - dages reglen (HR-Dom), nyt regler for hvor der er 
tale om handicap (HR-Dom), og andre principielle domme 
indgår i dette nyhedskursus. 
 
Udvalgte punkter: 
 

 Den ny ferielov - helt nye regler for optjening og 
afholdelse af ferie 

 Ny Persondatalov (databeskyttelseslov) – særlig om 
behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold 

 Ny persondataforordning fra EU og stramninger fra 
Datatilsynet 

 Nye Barselsregler i 2017/18 - ny fleksibel fædreorlov 
fra 2018, nyt beskæftigelseskrav for barselsdagpenge 
mv. 

 Nye sygedagpengeregler på vej 

 Ny tilskudsordning med arbejdsgiverbonus på 40.000 
kr. pr. elev 

 Tidsbegrænset ansættelse - ny retspraksis 

 Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder 
 

 

Målgruppe 

HR-ansatte, advokater, revisorer og andre, der rådgiver om 

eller i praksis arbejder med ansættelser og 

personalemæssige afgørelser. 

 

Kursusdatoer 
 

13. marts – Silkeborg 

18. marts – København 

12. august – København 

13. august – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/ansaettelsesretten/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/


7 
 
  

 

 

                          Barsel & Ligebehandling på                           

   arbejdsmarkedet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver en samlet gennemgang af 

ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne.  

Udvalgte punkter: 

Barselsreglerne: 
 

 Fravær og barsel 

 Varslingsregler og barsel/adoption 

 Dagpengebestemmelserne - anmeldelse og 
dagpengerefusion mv. 

 Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster: 

 Ferie og barsel – forholdet til ferieloven 

 Tilbagevenden til arbejde efter barsel 
 

Ligebehandling på arbejdsmarkedet: 
 

 Ved ansættelse og ligebehandling - hvad må 
arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen?  

 Afskedigelse og ligebehandling 

 Graviditet – afskedigelse og ligebehandling 

 Fædre – afskedigelse og ligebehandling 
 

 

Målgruppe 

Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt 

rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. Der 

forudsættes blot et grundlæggende kendskab til barsel- og 

ligebehandlingsreglerne. Kurset henvender sig til både 

private- og offentlige arbejdsgivere. 

 

Kursusdatoer 

13. maj – København 

14. maj – Vejle 

7. oktober – København 

8. oktober – Silkeborg 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA    

 

https://www.opkurser.dk/kursus/barselsregler/
https://www.opkurser.dk/kursus/barselsregler/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Dagpengereglerne ved sygdom 

    og barsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver en tværgående gennemgang af 

dagpengereglerne ved sygdom og barsel.  

Udvalgte punkter: 

Sygedagpenge: 

 Hvornår skal arbejdsgiver betale sygedage til en 
medarbejder? 

 Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale 
sygedagpenge? 

 Ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom 
ctr. sygedagpengereglerne 

 Anmelde og frister i sygedagpengesager   

 Hvornår kan kommunen anvende en bred vurdering af 
sygdom, således at arbejdsgiver ikke længere har ret 
til sygedagpenge for en sygemeldt medarbejder?  

 Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig 
syg? 

 Arbejdsgivers adgang til følsomme 
sygefraværsoplysninger – ny opsigtsvækkende dom 
fra Højesteret 

 Fejl i håndtering af sygedagpengeudbetalinger ved 
administrativ forlængelse 
 

Barselsdagpenge: 

 Nye refusionsregler om barselsdagpenge samt 
regelforenklinger på vej 

 Nye regler for fleksibel fædreorlov fra 2018 

 Oversigt over fraværsreglerne 

 Oversigt over medarbejders beskyttelse i medfør af 
graviditet og barsel 

 Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne 
om barselsdagpenge? 

 Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under 
barsel og hvor længe? 
 

 

Målgruppe 

Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og 

deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der 

arbejder med dagpengespørgsmål. 

 

 

Kursusdatoer 
 

4. februar – København 

6. februar – Silkeborg 

5. juni – København 

7. november – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel/
https://www.opkurser.dk/kursus/dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Den digitale arbejdsplads og                                  

   ansættelsesretten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugen af sociale medier, overvågning af afsatte, 

ytringsfrihed og loyalitetspligt, beskyttelse mod misbrug af 

personoplysninger mv. er hovedtemaer på kursus om 

ansættelsesforhold og digitalisering.  

Hovedpunkter: 

 Den digitale arbejdsplads – regulering af rettigheder 

og pligter 

 Overvågning af medarbejdere 

 Sociale medier i ansættelsesforholdet – om 

politikker, ejerskab mv. 

 Den ansattes brug af arbejdsgivers mail konto 

 Persondatalovgivningen og sociale medier 

 Personoplysninger – forholdet mellem den ansatte 

og virksomheden 

 Kryptering af mails 

 Forretningshemmeligheder og immaterielle 

rettigheder 

 

Kursusdatoer 
 

4. marts – København 

6. marts – Vejle 

13. august – København 

14. august – Aarhus 

 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel/
https://www.opkurser.dk/kursus/dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
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                          Forskelsbehandling på       

   arbejdsmarkedet (halvdagskursus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus om direkte og indirekte forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet. 

Udvalgte punkter:  

 Hvilke HR-mæssige redskaber skal tages i 
anvendelse, for at tvister om forskelsbehandling kan 
undgås? 

 Definition af begreberne – særligt alder og handicap 

 Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse 
og efter ansættelse 

 Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om? 

 De forbudte kriterier 

 Særlige kriterier når der sker personalereduktion 

 Forskellen på direkte og indirekte diskrimination 

 Hvad skal man være opmærksom på, når der indgås 
forlig i sagerne 

 Hvad skal man gøre for at undgå sager om 
aldersdiskrimination 

 Hvordan forstår vi begrebet handicap 

 Når arbejdsgiver ikke har viden om handicap 

 Hvor langt strækker arbejdsgivers 
tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der 
har handicap? 

 Bevisbyrdereglerne 

 Godtgørelsesniveau 

 Relevant retspraksis fra domstolene og 
Ligebehandlingsnævnet 

 

Målgruppe 

Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt 

rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. 

 

Kursusdatoer 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

3,5 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

                                     HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/forskelsbehandlingsloven/
https://www.opkurser.dk/kursus/forskelsbehandlingsloven/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Elever & Lærlinge – kend reglerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og 

lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge.  

Udvalgte punkter: 

 Etablering af elevkontrakten 

 Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er 
omfattet af overenskomst 

 Relevant lovgivning om elever - 
erhvervsuddannelsesloven mv. 

 Kan elever pålægges overarbejde? 

 Pensionsforpligtelser for elever - også når der ikke 
er overenskomst 

 Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at 
ophæve elevaftalen 

 De særlige problemstillinger når en elev både er 
omfattet af erhvervsuddannelsesloven og 
funktionærloven 

 Hvad sker der, hvis elevens arbejde er 
utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve 
kontrakten 

 Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen 
heraf - Forlængelse af elevaftalen 

 De særlige ferieregler der gælder for elever 

 Situationen når eleven går på barsel - hvilken 
betydning har det for elevaftalen. 

 Hvilke risici løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten 
bliver bragt til ophør under graviditet og barsel? Har 
arbejdsgiver i den situation pligt til at forlænge 
elevaftalen? 

 De særlige regler der gælder for det faglige udvalg 
og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om 
elevforhold. 

 Der er indenfor de seneste år afsagt en række 
principielle afgørelser om elever, som har betydning 
for arbejdsgivers administration af elevforholdet - 
betydningen heraf vil blive gennemgået 

 Ny IGU – ordning med arbejdsgiverbonus på 40.000 
kr. gennem ansættelse af flygtning i IGU-forløb 

 Nyeste regler vedrørende lærlinge 

 Voksenlærlinge og løntilskud - lovændringer 
 

Målgruppe 

Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt 

rådgivere inden for det ansættelsesretlige område.  

 

Kursusdatoer 
 

9. april – København 

10. april – Silkeborg 

22. oktober – København 

23. oktober – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/elever-laerlinge-ansaettelsesret/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Den ny ferielov – kend reglerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens opbygning 

og indhold. Som en konsekvens af den ny ferielovs 

fremsættelse, vil der på kurset blive lagt særlig vægt på de 

ændringer som kommer. Der er tale om en helt ny ferielov, 

hvor reglerne for optjening og afvikling ændres radikalt.  

Udvalgte punkter: 

 Ny ferielov - med markante ændringer i bl.a. regler for 
optjening og afvikling 

 Grundigt kendskab til ferielovens opbygning og indhold 

 Indsigt i områder som erfaringsmæssigt er 
problemfyldte 

 Særlige fridage med ret til at holde fri 

 Håndtering af ferie ved ind- og udstationering 

 Gennemgang af de nyeste regler, domme og 
afgørelser 

 Ny vigtig bekendtgørelse om hvem der er omfattet af 
ferieloven 

 Ferieaftalen på det statslige og kommunale område 
inddrages efter behov 

 Feriereglerne herunder særlige fridage med ret til at 
holde fri: 

 Lovens dækningsområde - hvem er omfattet og hvor 
gælder ferieloven? 

 Om retten til ferie, feriefridage og andre særlige 
fridage   

 Erstatningsferie: hvilke betingelser skal være 
opfyldt for at erstatningsferie kan opnås? 

 Afvikling af ferie, herunder om hovedferie - om 
overførsel af ferie - om fravigelsesmuligheder mv. 

 Ferie- og varslingsregler, herunder om muligheden for 
arbejdsgiver at fravige varslingsregler 

 Optjening af ferie - optjeningsprincippet - hvilke regler 
gælder?  

 Ferieregler og bonusordninger, herunder om 
periodisering bonus – særligt relevant ved fratrædelse 

 

 

Målgruppe 

Ledere, mellemledere og andre ansatte som beskæftiger 

sig med ferieloven. 

 

Kursusdatoer 
 

 

21. januar – Glostrup 

23. januar – Vejle 

25. februar – Glostrup 

27. februar – Aarhus 

17. april – København 

18. april – Silkeborg 

21. august – København 

22. august – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/ferieloven/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Den ny ferielov – en praktisk                                                                                   

implementering            implementering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kursusdatoer 
 

21. maj – Hvidovre 

22. maj – Vejle 

3. juni – Vejle 

4. juni – Aalborg 

6. juni – København 

 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

Kurset forudsætter et godt kendskab til den nye ferielov. 

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og 

gennemføre den praktiske implementering af den nye 

ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de 

ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. 

   

Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i 

ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede 

planlægningen og den praktiske implementering. 

Udvalgte punkter: 

 Personalehåndbogen – tilpasning til nye regler 
 Kommunikation til ansatte i god tid – hvad skal den 

indeholde? 
 Ansættelseskontrakter – hvor sker der ændringer? 
 Lønsystemer – hvilke krav skal jeg stille til vores 

lønsystem? 
 Forskud på ferie – den praktiske håndtering 

herunder ved nyansættelser  
 Ferietillæg – valg mellem metoder – og praktiske 

eksempler 
 Nye indberetningskrav til Feriekonto mv. 
 Nye indbetalingsfrister til Feriekonto mv. 
 Feriefridage – ikke omfattet af loven – men hvordan 

gør vi? 
 Likviditet i forbindelse med overgang til nyt 

feriesystem 
 Differenceberegning – nye regler giver nye 

beregningsmæssige udfordringer 
 Virksomhedslukning – under ferie inden den ny 

ferielov træder i kraft - praktik 
 Virksomhedslukning – under ferie efter den ny 

ferielov er trådt i kraft – praktik 
 Skattemæssige forhold – ferietilgodehavender – 

Bruttobeløb ctr. nettobeløb 
 Skattemæssig håndtering af forrentningen af 

feriepengekravene, når arbejdsgiver beholder 
beløbene i virksomheden 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/ferieloven/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Grundlæggende personalejura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver overblik over personalejuraen fra ansættelse 

til opsigelse. 

Udvalgte punkter: 

 Ansættelseskontrakten – rettigheder og pligter ifølge 
kontrakten 

 Funktionæren – vigtige rettigheder og pligter 
 Tidsbegrænsede- og deltidsansættelser 
 Retten til ferie og barsel – særlige forhold 
 Rettigheder i prøvetiden – herunder begrænsninger i 

beskyttelsesreglerne 
 Rettigheder når der (endnu) ikke forligger en 

ansættelseskontrakt – hvilke regler gælder så? 
 Frasige sig arbejde uden for kontraktområdet  
 De sociale medier – om brug og misbrug 
 Sygefravær - om rettigheder og pligter for arbejdsgiver 

og den ansatte 
 Ligebehandling – hvad siger loven 
 Retten til udbetaling eller overførsel af ferie 
 Opsigelse – om (u)berettigede opsigelser 

 

Målgruppe 

Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner eller 

lønbogholderiet, som ønsker et overblik over 

personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om 

kendskab til området. 

 

Kursusdatoer 

 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende-personalejura/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Løn & Personale 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser 

inden for løn- og personaleområdet.  

Udvalgte punkter: 

 Ny ferielov offentliggjort - omfattende ændringer fra 
2019 

 Den ny persondatalov 

 Nye barselsdagpengeregler fra nytår 

 Ny fleksibel fædreorlov fra 1. januar 2018 

 Ny forskerskatteordning/udenlandske medarbejdere fra 
1. januar 2018 

 Nye pensionsrettigheder for ansatte i udlandet fra 21. 
maj 2018 

 Ny dom udvider sygdomsbegrebet til visse lægebesøg 

 Arbejdsmiljørepræsentanter ikke undergivet særlig 
beskyttelse (ny HR - dom) 

 Udvidelse af bedømmelsen af hvornår der er tale om 
handicap 

 Kutymemæssige fridage - nye muligheder for 
arbejdsgiver for at fjerne dem 

 Ny persondataforordning og personaleadministration 

 Ny skatteindberetningslov fra 2019 (herunder om 
lønindberetninger) 

 Nye tilskuds- og bonusregler for elever og lærlinge fra 
2017 

 Praktikpladsafhængig arbejdsgiverbidrag fra 1. august 
2017 

 Ny lovgivning om kunde- og konkurrenceklausler 

 Omplaceringspligt for barslende medarbejdere - ny 
vigtig dom 

 Dagpengegodtgørelse - G dage 
 
 
Målgruppe 
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer 
og deres medarbejdere, HR konsulenter og andre, der 
arbejder med løn- og personaleforhold. 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

Kursusdatoer 
 

26. februar – Vejle 

28. februar – Hvidovre 

11. april – Aalborg 

23. maj – Roskilde 

4. juni – Silkeborg 

26. august – Rønne 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/loen-personale/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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    Løntilskudsregler og flexjob                                                        

    (halvdagskursus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset gennemgår rækken af løntilskudsordninger, som 

gælder på det private og offentlige arbejdsmarked.  

Udvalgte punkter:  

 Ny IGU-elevordning for udenlandske flygtninge - 
mulighed for bonus - betingelser og indhold  

 Praktikpladsafhængig arbejdsgiverbidrag fra 1. august 
2017 

 Løntilskudsordningerne er forenklet, målrettet 
og harmoniseret 

 Størrelsen af løntilskud er ændret for offentlige 
arbejdsgivere 

 Løntilskudsperioden er nedsat for offentlige og private 
arbejdsgivere 

 Beregning af løntilskud 
 Jobrotationsordning er blevet målrettet til ledige med 

størst behov 
 Længden af den periode man kan få jobrotationsydelse 

er ændret 

 

Målgruppe 

Ledere og ansatte i HR funktioner. Du behøver ikke at 

have nogen forudsætninger inden for området for at få 

udbytte af kurset. Kurset henvender sig til både det private 

og offentlige arbejdsmarked. 

 

Kursusdatoer 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 2.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

3,5 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/loentilskudsregler-og-flexjob/
https://www.opkurser.dk/kursus/loentilskudsregler-og-flexjob/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/


17 
 
  

 

 

                          Nye ansættelseskontrakter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En række nye regler betyder at ansættelseskontrakterne skal 

ændres. Kurset har særlig fokus på at gennemgå 

ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav 

opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på 

ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. 

Udvalgte punkter:  

 Kontraktsændringer med den ny persondataforordning 
 Kontraktsændringer med den kommende ny ferielov 
 Kontraktsændringer som følge af ny lov om 

ansættelsesklausuler 
 Kontraktsændringer som følge af "70 årsreglens" 

afskaffelse 
 Vigtige afgørelser som ændrer på "nuværende kontrakter" 
 Hvornår kræves der at der udformes en 

ansættelseskontrakt 
 Juridiske faldgruber og lovgivningsmæssige krav 
 Punkter som skal medtages i kontrakten, herunder alle 

væsentlige vilkår 
 Punkter som er gode/anbefalelsesværdige at medtage i 

kontrakten 
 Personalegoder, personalepolitikker og 

ansættelseskontrakten 
 Forholdet mellem ansættelseskontrakten og 

virksomhedens personalehåndbog 
 Ændringer i ansættelsesforholdet og ændringer i 

ansættelseskontrakten 
 Hvornår er der tale om en tidsbegrænset ansættelse? 
 Sondring mellem vikar udefra og tidsbegrænset ansatte, 

der ansættes direkte af arbejdsgiver 
 Gælder der særlige regler når du som tidbegrænset 

ansatte modtager løntilskud?             
 Ligestilling i forhold til almindelig ansættelse – er det tilladt 

at forskelsbehandle? 
 Fornyelse af den tidsbegrænsede ansættelse – hvor 

mange gange kan der forlænges 

 

Målgruppe 

Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt 

rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. 

 

Kursusdatoer 
 

18. februar – Hvidovre 

19. februar – Aarhus 

9. september – København 

10. september – Silkeborg 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (ekskl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/nye_ansaettelseskontrakter/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/


18 
 
  

 

 

                          Opsigelse af medarbejdere–Jura & HR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den 

ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse 

af medarbejdere. Anden del af kurset ser på ”den værdige 

opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i 

hvordan en række andre virksomheder har valgt at 

håndtere større, mindre og individuelle opsigelser. 

Udvalgte punkter:  

 Varsel: hvornår bør varsel gives og virkningstid af et 
varsel 

 Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold         
 Om suspension, bortvisning, fritstilling mv. 
 De 12 faktorer som har betydning for om en opsigelse 

er lovlig               
 Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang 
 Eventuel begrundelse - herunder når det er et 

krav               
 Om brug af konkurrence og kundeklausuler 
 Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden 

godtgørelse 
 Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler 
 Om ugyldige, ulovlige eller mangelfulde opsigelser 
 Bevisbyrden i afskedigelsessager 
 Opsigelse - særlig om ferieafvikling 
 Opsigelse – en værdig opsigelse, den svære samtale 

mv. 
 Afviklingspolitik 

 

Målgruppe 

Ledere og mellemledere samt ansatte som arbejder inden 

for HR området. Der kræves ingen videregående 

forudsætninger for at få udbytte af kurset. 

 

Kursusdatoer 
 

15. oktober – København 

16. oktober – Vejle 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (ekskl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/opsigelse-af-medarbejdere/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Personalegoder & Skattefri                               

   godtgørelser  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige 

udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. 

Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og 

befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit.  

Udvalgte punkter: 

 Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder 
(styrer indberetningspligten) 

 Hvilke personalegoder beskattes med 
markedsværdien og hvilke efter fastsatte satser? 

 Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-
indkomst? 

 Bagatelgrænsen, egenbetaling og rabatter - nye 
krav til opsamling af data pr. medarbejder  

 Den momsmæssige behandling af visse 
personalegoder 

 Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger - om 
styring af mange ansatte - hvilke goder er omfattet? 
Hvornår kan det betale sig? 

 Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem 
og hvad er omfattet?  

 Nyt styresignal fra SKAT om personalegoder og 
personaleforeninger  

 Opdatering vedrørende AM-bidragspligten, 
værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers 
forpligtelser, herunder indeholdelsespligt og 
indberetningspligt. Hvilke personalegoder skal 
indberettes og hvem har ansvaret? 

 Personalegode contra personalepleje - hvor går 
grænsen? 

 Skattefrie godtgørelser - ”Muligheder” og faldgruber  
 Nyeste afgørelser, vejledninger, styresignaler og 

bindende svar fra SKAT på området 

 
Målgruppe 
Ansatte med økonomi- eller regnskabsmæssig 
baggrund som arbejder med personaleområdet.  

 

Kursusdatoer 

  

15. maj – Aarhus 

28. maj – Glostrup 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (ekskl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

3,5 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

 LØN & PERSONALE        

 

https://www.opkurser.dk/kursus/personalegoder_skat_og_indberetning/
https://www.opkurser.dk/kursus/personalegoder_skat_og_indberetning/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Persondata – i ansættelsesretten   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den ny persondataforordning implementeres danske 

særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning 

af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de 

ændringer dette medfører i forhold til de nugældende 

regler. 

Udvalgte punkter: 

 Om samtykke fra jobkandidater, når der tages 
referencer 

 Tjek af jobansøgere via de sociale medier - 
begrænsninger 

 Ansættelseskontrakten - om udformning og regulering 
af samtykker i ansættelsesaftalen 

 Samtykke ved videregivelse af personoplysninger til 
andre 

 Hvilke oplysninger må lægges på en personalesag? 

 Krav til opbevaring og sletning af oplysninger på 
personalesager 

 Medarbejderens ret til indsigt i egne oplysninger 

 Præsentation af medarbejdere på Internettet 

 Om videregivelse af personfølsomme oplysninger 
internt på arbejdspladsen 

 Sikkerhedskrav ved behandling af personoplysninger 

 Håndtering af helbredsoplysninger 

 Behandling af en fratrådt medarbejders e-mailkonto 

 Hvilke oplysninger må opbevares om tidligere ansatte? 

 Internet/Intranet - behandling af oplysninger, billeder 
mv. 

 Videregivelse af oplysninger (f.eks. lønoplysninger) til 
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 

 Sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af 
personalesager 

 Persondatarettens krav til den løbende personalesag 

 Persondatarettens krav til personalesagen efter 
fratrædelse 

 Videregivelse af oplysninger til fagforeninger mv. 
 

 

Målgruppe  

Ledere og HR-ansatte, IT - ansvarlige og andre som 

administrerer personoplysninger i virksomheden og som 

har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige 

regler for håndtering og opbevaring af personoplysninger.  

 

Kursusdatoer 
 

15. april – København 

16. april – Aarhus 

17. september – København 

18. september – Vejle 

  

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (ekskl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/personaleadministration/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Personalehåndbogen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at 

udarbejde eller revidere virksomhedens 

personalehåndbog.  

Udvalgte punkter:  

 Du modtager en ”skabelon” til en personalehåndbog 

 Lærer om personalehåndbogen som et 
ledelsesværktøj 

 Opnår kendskab til forhold, som bør medtages hhv. er 
nyttige at medtage i en personalehåndbog 

 Indsigt i samspillet med ansættelseskontrakten, 
ledelses- og ansættelsesretten i øvrigt 

 Får taget stilling til valg af format og sprogstil 

 Viden om succeskriterier for implementering af 
håndbogen 

 

 

Målgruppe 

Ledere og ansatte med personaleansvar. 

 

Kursusdatoer 
 

 

15. april – København 

16. april – Silkeborg 

13. november – København 

14. november – Aarhus 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/personalehaandbogen/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Persondata – kend reglerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglerne for behandling af personoplysninger træder i kraft 

i maj 2018. På dette kursus gennemgås reglerne i 

forordningen med særlig fokus på de nyskabelser som 

forordningen medfører for alle virksomheder, herunder 

offentlig myndighed. 

Udvalgte punkter: 

 Principperne i den ny forordning 
 Den ny persondatalov (databeskyttelsesloven) 
 Persondata i ansættelsesretten - ny regler 
 Nye krav til virksomhedens håndtering af 

personoplysninger 
 Nye principper om "privacy by design" – persondata 

tænkes ind i tekniske løsninger 
 Nye principper om "privacy by default" – nye principper 

for høj databeskyttelse 
 Nye krav til virksomhedens IT struktur 
 Nye krav om hurtig rapportering til datatilsynet og de 

berørte ved datasikkerhedsbrister 
 Om retten til at blive glemt og få slettet oplysninger 
 Nye krav til dokumentation af sikker beskyttelse af 

persondata (DPIA) 
 Nye bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens 

omsætning 
 Nye krav om ansættelse af personer som skal sikre at 

ny lovgivning bliver overholdt (Data Protection Officer) 
 Hvordan virksomheder bør forankre ansvaret for 

databeskyttelse i virksomheden (DPO – ansvaret) – 
ctr. outsourcing af databeskyttelsesansvaret 

 Hvilket ansvar hviler der på DPO´eren 
 Når persondata varetages af ”eksterne” 

databehandlere og de øgede krav til disse kontrakter  
 Datatilsynet - deres rolle med den ny forordning 

 

 

Målgruppe 

Ansatte som udpeges til at varetage opgaver på 

databeskyttelsesområder i virksomhederne, enten som 

formel "data protection officer (DPO´er) eller uformel chief 

privacy officer (CPO), og ansatte som i øvrigt arbejder med 

virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR, 

kunderegistreringer, ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er 

relevant for både private virksomheder og offentlige 

myndigheder. 

 

Kursusdatoer 

 

Afventer ny dato… 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/eu-persondataforordningen-kend-reglerne/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/loen-personale/
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                          Sygefravær på arbejdspladsen 

   – hvad siger juraen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes 

rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på 

arbejdspladsen, herunder ved sygdom, børns sygdom mv, 

stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af 

handicap mv.  

Udvalgte punkter:  

 Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger 
juraen 

 Ny dom om lægebesøg i arbejdstiden udvider 
sygdomsbegrebet   

 Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær 
 Sygdom og handicap 
 Sygdom som følge af stress 
 Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre 

nærtståendes sygdom – misligholdelse 
 Graviditetsbetinget sygdom 
 Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og 

andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold  
 Sygdom i forbindelse med ansættelse 
 Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse 

– helbredsoplysningslovens krav til oplysning om 
sygdom 

 Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom 
mv.  

 Delvise syge- og raskmeldinger – hvad siger loven 
 Sygdom og ferie - Den ansattes dokumentationskrav 

overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie, 
Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?    

 Sygefravær og sygefraværsstatistik - Om 
persondatalovgivningen og personfølsomme 
oplysninger 

 Særlige arbejdsgiverpligter mv. 
 Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær 
 Sygdom og handicap – hvornår foreligger der et 

handicap 

 

Målgruppe 

Ledere, mellemledere og andre ansatte, som er 

beskæftiget inden for ansættelsesspørgsmål. Kurset er for 

ansatte i både den private- og offentlige sektor.  

 

Kursusdatoer 
 

4. marts – Silkeborg 

6. marts – Hvidovre 

2. september – København 

3. september – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 
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                          Personoplysninger og datasikkerhed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til 

implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og 

forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan 

udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved 

fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være 

passende i forhold til forordningens krav. 

Udvalgte punkter: 

 Generel afdækning af virksomhedens 
informationssikkerhed 

 Afdækning af informationssikkerhed 
 Metoder til at skabe sig et overblik over 

virksomhedens persondata 
 Hvordan afdækkes ”top-risici” i forhold til databeskyttelse 
 Risikovurdering og informationssikkerhed omkring 

persondata 
 Afdækning af persondatasikkerhed i 

dokumentstyringssystemer, HR - systemer, dropbox mv.  
 Hvem skal involveres i afdækning af risici 
 ”Skygge – IT” – betydning heraf for virksomhedens 

informationssikkerhed 
 Sociale medier og betydningen for datasikkerhed 
 Om analysemetoder – herunder digitale søgninger efter 

persondata 
 Introduktion til god praksis for datasikkerhed 
 Fastsættelse af politikker til beskyttelse af persondata 
 Adgangsforhold til persondata                
 Om oplæring af personale i håndtering af 

personoplysninger 
 Kryptering af persondata – hvornår er det nødvendigt 
 Dokumentation af persondatasikkerhed og processer 
 Redskaber til brug for dokumentation af 

persondatasikkerheden - herunder eksempel på et 
"accountabilityprogram" 

 Hvilke dokumentationskrav kan virksomhederne forvente 
at blive mødt med fra tilsynsmyndigheden 

 Brud på datasikkerheden:  Om lovkrav og udmøntning i 
form af handlingsplaner 

Målgruppe 
Ansatte, som er i berøring med persondata, uanset om det er 
som HR ansat, IT medarbejder, løn medarbejder, 
mellemleder eller ansat i topledelsen. 

 

Kursusdatoer 

3. april 2019 – København 

10. april 2019 – Vejle 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

                  HR-JURA 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/informationssikkerhed-databeskyttelse/
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                          Markedsføringslov 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye markedsføringslov trådte i kraft den 1. juli 2017. 

Kurset har som formål at give et overblik over den ny lov, 

med særlig fokus på de ændringer den ny lov medfører. 

Udvalgte punkter: 

 Hovedpunkterne i den ny markedsføringslov 

 Samspillet mellem markedsføringslovgivningen og nye 
regler for håndtering af persondata 
(persondataforordningen) og E-Privacy lovgivningen 

 Hvilke regler i den ny persondataforordning man særlig 
skal være opmærksom på ved markedsføring 

 Om brugen af personoplysninger som led i 
markedsføring – herunder om samtykkeregler mv. 

 Præcisering af begrebet "kundeforhold" i forhold til 
brugen af e-post i markedsføringen 

 Pligten til at oplyse priser ved salg af tjenesteydelser 
på regningsarbejder udvides 

 Ophævelse af en række regler som har været i strid 
med handelspraksisdirektivet 

 Nye vejledningsregler ved salg af produkter (gældende 
regler udgår og erstattes af ny praksis) 

 Problemer med brugen af ”big data”, 
adfærdsundersøgelser, mv. og den ny 
persondataforordning 

 Grænsen for ”privatlivets fred” og digitale krænkelser 
gennem brug af kendte personers navne i 
markedsføringen – herunder hvornår oplysninger på 
nettet må anses for et samtykke 

 Den ”ny” gode markedsføringsskik, herunder om 
begrebet ”vildledning” 

 Brug af blogs, sociale medier mv. i forhold til regler om 
skjult reklame – hvor går grænsen? 

 Sammenlignende reklame/produkter – hvilke 
muligheder gælder der med den ny 
markedsføringslov? 

 Om brugen af præmiekonkurrencer som led i 
markedsføring – forpligtelser overfor SKAT? 

 Om forbrugerombudsmandens rolle – herunder 
sanktioner og risici 

 
Målgruppe 
Ledere og ansatte inden for HR, kommunikation og IT og 
andre som beskæftiger sig med markedsføring.  

 

Kursusdatoer 

 

20. maj – København 

21. maj – Silkeborg 

22. oktober – København 

23. oktober – Aarhus 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

                 HR-JURA 
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                          Persondata – dokumentationskrav og 

   regler 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 

25. maj 2018.          

Datatilsynet har planlagt deres tilsyn for resten af 2018. 

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels 

i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de 

områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. 

 

  Udvalgte punkter: 

 Gennemgang af Datatilsynets planlagte 
kontrolaktiviteter 

 Principperne i den ny forordning 
 Prioritering af opgaver som skal løses inden loven 

træder ikraft 
 De nye krav til virksomhedens håndtering af 

personoplysninger 
 Oplysningspligter om den registrerede – udformning 

og indholdsmæssige krav 
 Persondatapolitikker i virksomheden – udformning 

og indholdsmæssige krav 
 HR – fortegnelse over behandlingsaktiviteter – 

udformning og indhold 
 Ændringer til personalehåndbøger mv. – 

konsekvenser af forordningen 
 Ændringer af ansættelseskontrakter – konsekvenser 

af forordningen 
 Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger 

– samtykke, interesseafvejningsregel etc. 
 Supplerende krav til behandling af følsomme 

persondata 
 Håndtering af nye rapporteringskrav til datatilsynet 

og de berørte ved brud på datasikkerheden 
 Databehandleraftaler – nye krav til den 

dataansvarlige 
 Udpegning af dataansvarlig eller Data Protection 

Officer (DPO´er) i egen virksomhed 
 Datatilsynet - deres rolle med den ny forordning 

 
Målgruppe 
Ansatte som arbejder med virksomhedens persondata, 
uanset om det er inden for HR, kunderegistreringer,  
ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er relevant for både 
private virksomheder og offentlige myndigheder. 

 

Kursusdatoer 

18. marts – København 

19. marts – Silkeborg 

4. september – København 

5. september – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

                 HR-JURA 
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                          Praktisk Personalejura (dag 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og 

ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over 

arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på 

det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to 

dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. 

eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er 

nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På 

kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, 

opsigelse og sygefravær. 

Udvalgte punkter:  

 Om retten til en ansættelseskontrakt 
 Om rettigheder og pligter når der ikke foreligger en 

kontrakt 
 Rettigheder i prøvetiden 
 Hvilke rettigheder/pligter bør man være særlig 

opmærksom på i kontrakten 
 Særligt om retten til betaling ved håndhævelse af visse 

klausuler 
 Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænsede 

ansættelser - om betingelserne for forlængelse 
 Retten til at frasige sig arbejde 
 Den ansattes rettigheder og pligter ved opsigelse 
 Mødepligten under opsigelse 
 Rettigheder og pligter ved fritstilling og suspension 
 Retten til ferie under opsigelse 
 Fratrædelsesgodtgørelse - om bortfald af rettigheden 
 Rettigheder og pligter under sygdom 
 Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær 
 Sygdom og handicap  
 Sygdom som følge af stress  
 Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre 

nærtståendes sygdom  
 Når børns sygdom medfører væsentlig misligholdelse 

af ansættelseskontrakten 
 Om fravær begrundet i fødsel 
 Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og 

andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold 

 

Målgruppe 
Ledere, mellemledere og andre ansatte i en HR funktion.  

 

Kursusdatoer 
 

1. april – København 

3. april – Vejle 

18. september – København 

2. oktober – Aarhus 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 
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                          Praktisk Personalejura (dag 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og 

ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik 

over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter 

på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to 

dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. 

eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er 

nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På 

kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, 

opsigelse og sygefravær. 

Udvalgte punkter:  

 Om retten til en ansættelseskontrakt 
 Om rettigheder og pligter når der ikke foreligger en 

kontrakt 
 Rettigheder i prøvetiden 
 Hvilke rettigheder/pligter bør man være særlig 

opmærksom på i kontrakten 
 Særligt om retten til betaling ved håndhævelse af 

visse klausuler 
 Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænsede 

ansættelser - om betingelserne for forlængelse 
 Retten til at frasige sig arbejde 
 Den ansattes rettigheder og pligter ved opsigelse 
 Mødepligten under opsigelse 
 Rettigheder og pligter ved fritstilling og suspension 
 Retten til ferie under opsigelse 
 Fratrædelsesgodtgørelse - om bortfald af rettigheden 
 Rettigheder og pligter under sygdom 
 Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær 
 Sygdom og handicap  
 Sygdom som følge af stress  
 Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre 

nærtståendes sygdom  
 Når børns sygdom medfører væsentlig misligholdelse 

af ansættelseskontrakten 
 Om fravær begrundet i fødsel 
 Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og 

andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold 

 

Målgruppe 
Ledere, mellemledere og andre ansatte i en HR funktion.  

 

 

Kursusdatoer 

2. april – København 

4. april – Vejle 

19. september – København 

3. oktober – Aarhus 

 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 
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                                                                               Timelønnede, tidsbegrænsede- og                                 

   deltidsansættelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdatoer 
  

6. maj – København 

7. maj – Silkeborg 

11. november – København 

12. november – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige 
problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn, 
(vikarer, studentermedhjælpere mv.) tidsbegrænsede 
ansættelser og deltidsansættelser.  Gennemgangen vil 
både tage hensyn til problemområder inden og uden for 
overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og 
private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive 
gennemgået. 
 
Udvalgte hovedpunkter: 

 Hvilken lovgivning gælder for timelønnede – et 
overblik 

 Fokus på ansættelseskontrakten: overenskomst / 
ikke overenskomst 

 Opsigelsesvarsel fra medarbejder og virksomhed 
 Om retten til betaling under sygdom – i og uden 

for overenskomst 
 8-timers reglen 
 Sygedagpenge og timelønnede 
 Nyt beskæftigelseskrav for timelønnede i forhold 

til retten til sygedagpenge 
 Om sygedagpengeretten og  arbejdsgiverperiode 
 Om retten til fravær af  familiemæssige årsager 
 Regulering af arbejdstid: 11 timers reglen, 48-

timers reglen, retten til pauser, lokalaftaler, 
kutymer 

 Vikaransættelser, herunder tilkaldevikarer 
 Gennemgang af ny vikarlov - når man ansætter 

vikarer fra et vikarbureau 
 Ferierettigheder: herunder ferie i en turnusordning 

og ferie når der er  aftalt 6 dages arbejdsuge 
 Om retten til feriefridage 
 Om retten til sygeferiegodtgørelse for timelønnede 
 Hvornår er der tale om ”beordret” overarbejde? 
 Barselsrettigheder for timelønnede 
 Arbejdslederes særlige rettigheder 
 Funktionærlignende ansættelser  

Målgruppe: 
Ledere, mellemledere og ansatte inden for HR området. 
Kurset henvender sig til både private og offentlige 
arbejdsgivere. 

 

LØN & PERSONALE        HR-JURA 
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                          Effektiv brug af Outlook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSOFT OFFICE KURSER 

 

Kurset vil lære dig om, hvordan du håndterer dine mange 

mails i indbakken på en let og overskuelig måde. Kurset 

arbejder naturligvis med Outlooks indbyggede muligheder 

for at arbejde effektivt, men vi vil også udfordre din mentale 

tilgang til din personlige effektivitet gennem Outlook. 

Udvalgte punkter:  

Få styr på indbakken  

 Eliminer de unødvendige forstyrrelser 
 Skab gode vaner i din brug af Outlook 
 Tre måder at håndtere en modtaget mail på? 
 Få en tom indbakke 
 Prioritering og planlægning af dine opgaver 
 Få overblik over dine opgaver 
 Farvelæg mails med kategorier, og gør dem lette at 

finde 
 Vi gør op med den store mappestruktur, og arbejder 

med få mapper 

Opgavestyring 

 Oprettelse af “to-do” lister indeholdende mails og alm. 
opgaver 

 Læg dine prioriteringer af Opgaver i system 
 Brug kategorier/farver til at indikere prioriteringen 
 Opfølgning på modtagne og sendte mails 
 Marker dine mails med flag, og find dem på 

opgavelisten 
 Skab et overblik over dine opgaver 
  

Værktøjer til organisering af din postkasse 

 Få let adgang til dine ofte anvendte mapper 
 Organisér dine mails efter samtaler etc. 
 Automatisk håndtering af e-mails med regler 
 Automatisér rutinehandlinger med Hurtige trin 
 Anvend og juster dit spamfilter 

 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig som har et grundlæggende 
kendskab til Outlook. 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 
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                          Excel – Avancerede diagrammer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 7500,- eller fra 5.000,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

Efter dette kursus vil du have indblik i og kendskab til 

Excels standarddiagrammer, grafikfaciliteter og 

avancerede diagramfunktioner.  

Udvalgte punkter:  

Lær at oprette og tilpasse diagrammer  

 Få styr på de forskellige typer af diagrammer og 
hvad de bruges til 

 Formater diagrammet så du opnår den ønskede 
visuelle effekt 

 Genvejstaster til oprettelse af standard diagramtyper 
 Tilføj eller fjern en dataserie 

Lær de udvidede diagrammer at kende 

 Brug af flere akser (2xY akser) og diagramtyper 
 Opret og udnyt muligheder med 3D-diagrammer 
 Justere og tilpasse "umulige" diagrammer med 

avanceret formatering 
 Håndtering af nul værdier 
 Tendens og fejlinjer 

Få styr på brugerdefinerede diagramtyper 

 Sådan opretter og genbruger du dit eget 
diagramformat (skabelon) 

 Lær at oprette dynamiske diagrammer, der 
automatisk medtager tilføjelser af data 

Skab ”levende" diagrammer med animationer 

 Lær at oprette animerede diagrammer 

Lær at bruge makroer med diagrammer 

 Opret makro 
 Tilpas og redigering af makroer 
 Tildeling af makroer til knapper og objekter 
 Tilknyt makroer til diagrammer 

 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig, der har et 
grundlæggende kendskab til Excel. 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 
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                          Excel – Avanceret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dette kursus er for dig, der har brug for dynamiske 

beregninger, brugervenlige regnearksløsninger samt 

dataanalyser. 

Udvalgte punkter:  

 Opret nye typer af diagrammer, bulletgraphs, 
speedometre, termometre m.v. 

 Betingede datavalideringslister 

 Avancerede opslagsfunktioner 
(indeks/række/kolonne/eksakt/slå.op m.fl) 

 Avanceret brug af betinget format 

 Oprette egne brugerdefinerede funktioner 

 Dato og tidsberegninger 

 Import og behandling af større datamængder 

 Dataanalyse, Pivottabeller, Udtræk af data, sortering 
og filtrering 

 Avanceret brug af funktioner f.eks. 
sumprodukt/Prognose/tæl.hviser og mange flere 

 Få de gode teknikker og genveje til opbygning af 
komplekse og indlejrede funktioner 

 Lær at bygge interaktive og dynamiske modeller, hvor 
brugervenlighed er i fokus 

 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig som har et godt kendskab til 
Excel. 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

 

 

Pris: 7500,- eller fra 5.000,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

MICROSOFT OFFICE 

 

    70 27 00 26  
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                          Excel – Bogholdere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende 

viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan 

benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare 

økonomimodeller og andre almindelige rutiner. Kurset 

er intensivt, men bliver gennemført ved underviserens 

introduktion til emnet og derefter afprøves alle teknikker og 

modeller i praksis. 

Udvalgte punkter:  

Gør din hverdag mere effektiv - introduktion med tips og 
tricks 

 Hurtig og smart opbygning af modeller 
 Lav dine formler på den nemmeste måde 
 Spar tid med Fyldhåndtaget, fyld værdier, serier, 

formler og formater 
 Tips til nem og flot formatering 

Regnskabsfunktioner i Excel 

 Få overblik over en række af Excels 
regnearksfunktioner med særlig relevans for dig 

 Opret overskuelige budgetter. Sådan laver du 
opfølgningsskemaer 

 Brug betinget formatering til nemt at få overblik over 
ændringer i forhold til budget 

Afstemning af konti 

 Lær metoden til at lave kontoafstemning nemt, 
hurtigt og præcist 

 Sådan skaber du brugervenlighed og 
indtastningscheck med formularer 
 

 Lær at bruge Excels opslagsfunktioner til at finde og 
kombinere data i forskellige ark 

 Benyt formular-værktøjer og indbyggede funktioner 
til enkel betjening af modeller 

 Benyt datavalidering til hjælp og kontrol af 
indtastning 

 Konsolidering af data fra forskellige kilder 
 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til ansatte i bogholderiet samt 
revisorer. Det vil være en fordel at have et grundlæggende 
kendskab til Excel.  

 

Kursusdatoer 
 

19. feb.-20. feb. – Aarhus 

21. feb.-21. feb. – København 

14. maj -15. maj – København 

16. maj – 17. maj – Aarhus 

 

 

 

 

Pris: 7500,- eller fra 5.000,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
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                          Excel – Grundlæggende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

På kurset introduceres du for de grundlæggende faciliteter 

i Excel, således at du efterfølgende er i stand til at foretage 

effektive beregninger på forskellige data, samt at du kan 

præsentere talmateriale på en hensigtsmæssig og 

overskuelig måde i et professionelt layout. 

Udvalgte punkter:  

 Introduktion til Excel 2007 / 2010 
 Grundlæggende begreber og tilretning af 

værktøjslinjer til eget behov 
 Indtastning og redigering af data 
 Justering, indsætning og sletning af celler, kolonner 

og rækker 
 Navngivning af ark 
 Åbne og gemme en projektmappe og beskyttelse af 

ark / projektmapper 
 Markering af data og navigation i ét eller mellem 

flere ark 
 Opbygning af lister og effektiv anvendelse heraf 
 Opbygning og anvendelse af simple formler og 

funktioner i konkrete opgaver og modeller 
 Kopiere og flytte formler og funktioner 
 Opbygning af formler på tværs af flere regneark 
 Formatering, brug af formatpensel og anvendelse af 

betinget og dynamisk formatering 
 Analyse af større datamængder ved brug af 

funktionaliteterne sortering og filtrering 
 Udskrivning og tilpasning af udskrift via 

sideopsætning 
 Oprettelse, redigering og formatering af diagrammer 
 Indsætning af talopstillinger / diagrammer i Word og 

PowerPoint og opdatering via kæder 
 Brug af tegneredskaber, autofigurer mv. 
 En indføring i nyttige tastaturgenveje, der kan 

effektivisere dit arbejde  

 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig, der har intet eller begrænset 
kendskab til Excel.   

 

Kursusdatoer 
 

 

21. januar – København 

23. januar – Aarhus 

16. april – Vejle 

17. april – København 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
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                          Excel – Pivottabeller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende 

viden om analyseværktøjer i MS Excel. På dette kursus får 

deltagerne en praktisk anvendelig viden om det dynamiske 

analyseværktøj Pivottabeller, som er særligt anvendeligt i 

forbindelse med analyse af store datamængder og 

udarbejdelse af rapporter og diagrammer til ledelsen. 

Udvalgte punkter:  

 Arbejdet med store datamængder 
o Tabel formatering  
o Sortering, filtrering  
o Oprettelse af Grupperinger og subtotaler til at skabe 

overblik 
  

 Pivottabeller, datagrundlag og datastruktur 
o Krav til data: rensning så de er klar til Pivottabellen 
o Tilpasning og strukturering af analysedata / 

analysegrundlaget 
o Oprettelse af Pivottabeller fra data i Excel og Access 

(orientering om import fra SQL Server, Cognos 
Kuber m.fl.)  

o Dynamisk navngivne områder - sikring af 
Pivottabellen datagrundlag når der er data tilgang 
  

 Opbygning og design af pivottabeller 
o Designovervejelser generelt, valg af layout mv. 
o Indstillingsmuligheder, placering af felter og 

feltindstillinger 
o Tilpasning og visningsmuligheder 
o Eksempler på analyse af store datamængder i 

tilknytning til økonomi, salg, produktion og nøgletal 
 

 Rapportering af udvalgte data 
o Oprettelse af egne rapporter med anvendelse af 

GetPivotdata-formler 
o Oprettelse af rapporter direkte i Excel 
o Anvendelse af Dropdown-lister  
o Brug af makroer til rutinemæssige opgaver, 

herunder opdatering af Pivottabellen 

 
Målgruppe 
Alle, der i hverdagen arbejder med Excel, og ønsker et 
værktøj til at analysere store datamængder og afrapportere 
på en overskuelig måde. Personer der arbejder i 
pivottabeller pt. men mangler kendskabet til programmets 
opbygning. 

 

Kursusdatoer 
 

20. marts – København 

26. marts – Vejle 

 

 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
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                          PowerPoint præsentationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurset lærer dig at bruge PowerPoint til opbygning af 

professionelle præsentationer, med korrekt dosering af 

tekst og billeder eller andre grafiske elementer.  

Udvalgte punkter:  

Introduktion 

 Justeringer og visninger 
 Best/Worst cases i anvendelsen af PowerPoint 

Opbygning af Præsentation 

 Oprettelse af præsentationer 
 Brug forskellige diaslayout 
 Anvendelse af tekst i punktopstillinger 
 Indsæt sektioner 
 Hyperlinks til aktivering af websites mm. 

Præg præsentationens udseende 

 Ændre punkttegn og dets farve 
 Baggrundstypografier i PowerPoint 
 Brug Diasmaster til det generelle udseende 

Illustrationer og visuelle effekter 

 Billeder – redigering af billeder 
 Tegn og illustrerer med figurer 
 Diagrammer/grafer lavet i PowerPoint 
 Diagrammer hentet fra Excel 
 SmartArt til visuel og professionelle illustrationer 

Animation 

 Animation på Dias overgang og hver enkel dias 

Værktøjer til afviklingen af præsentationen  

 ”Talerens” noter 
 Se noter på din egen skærm under din præsentation 
 Nyttige genvejstaster til brug under din præsentation 

 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til alle. Der kræves intet kendskab 
til PowerPoint for at deltage. 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
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                          Onenote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurset lærer dig at bruge den elektronisk notesbog, hvori 

du kan samle og strukturere dine notater, som kan bestå af 

tekst, billeder, skærmklip, vedhæftede filer, lyd og 

videooptagelser m.m.  

Udvalgte punkter:  

 Gennemgang af brugerfladen 

 OneNote strukturen: notesbøger, sektioner og sider 

 Oprettelse af nye notesbøger 

 Håndtering af filer 

 Noteobjekt beholdere - Skriv hvor du vil 

 Tekst og formatering 

 Tabeller  

 Kopiere, flytte og indsætte ekstra plads 

 Billeder og skærmklip 

 tegninger, Figurer og håndskriftsgenkendelse 

 Video og lyd 

 Scanning 

 Sammenkæd noter til dokumenter eller websider  

 Kopiere tekst ind og ud af OneNote 

 Integrér Office filer i OneNote 

 Print til OneNote fra andre Office-programmer 

 Integration med Outlook (e-mails, mødedetaljer og 
opgaver) 

 Organisér dine noter med visuelle mærker 

 Find dine noter med effektive søgeværktøjer 

 Søg efter tekst i billeder (indbygget OCR scanner) 

 Del dine noter med dine kollegaer 

 Hold styr på andre forfattere 

 Beskyt dine notesbøger med adgangskoder 

 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til alle. Der kræves intet kendskab til 
OneNote for at deltage. 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
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                          Effektiv brug af Word 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du vil efter kurset have en større forståelse af programmet 

samt være i stand til at arbejde mere rationelt og sikkert 

med tekstbehandling. 

Udvalgte punkter:  

● Gennemgang af standard genveje 
● Definer dine egne genveje 
● Diverse ”cowboy” tricks 
● Lær tekstbehandlingens DNA – Linjeskift/afsnitsskift 
● Vis koder – og forstå de mest gængse koder og du vil 

forstå meningen 
● Lær at bruge linealen 

o Indrykninger 
o Tabulator stop 

● Punkt/talopstillinger 
o Linjeskift i et punkt uden at få et nyt tegn 
o Ændring af punkttegn 

● Indsæt sektionsskift  
o Til at definere forskellige marginer 
o Til at have både liggende og stående sider i 

samme dokument 
● Indsæt tabeller 
● Indsæt Spalter 
● Autokorrektur 
● Genbrug tekster med Genvejselementer 
● Autotekster der kommer som forslag når du skriver 
● Lær at indsætte Billeder 

o Lær om hvordan du placerer dem i forbindelse 
med tekst 

o Lettere redigering af billeder 
● Diagrammer fra Excel med og uden forbindelse 
● Indsæt skærmbilleder 
● Indsæt Smart Art illustrationer 
● Brug Typografier til at styre alt tekstens udseende 

o Opret egne typografier 
o Redigerer typografier 

● Lav indholdsfortegnelser 
● Dynamiske sidehenvisninger 

 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig som har et grundlæggende 
kendskab til Word. 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

 

MICR0SOFT OFFICE 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/microsoft-office/
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                          Aktuel moms 2019    

   (ny EU-momsreform på vej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad 

vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på 

danske og internationale momsforhold.  

Udvalgte punkter:  

 ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler 
og opmærksomheder i relation til disse 

 Momsfradrag i holdingselskaber. Er der noget at 
komme efter? 

 Reklame- og repræsentationsudgifter.  
 Hotelophold og restaurationsydelser   
 Madordninger; kantine, catering mv.  Hvordan opgøres 

momstilsvaret?              
 Bespisning i forbindelse med overarbejde mv.                
 Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et 

aktuelt fokusområde.                               
 Delvis fradragsret ved blandede aktiviteter  
 Udlæg og/eller viderefakturering? Den korrekte 

momsmæssige behandling… 
 Personaleomkostninger - fuldt, delvist eller ingen 

momsfradrag?      
 Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres 

fradraget? Ny metode indført... 
 Krav til korrekt dokumentation for at opnå momsfradrag 

– flere domme nægter fradrag pga. sjusk  

International moms: 

 Ny EU-reform på vej - bl.a. et opgør med "reverse 
charge"-konceptet 

 Præcisering af begrebet "certified taxable person”, 
der omhandler bl.a. simplificering af regler for 
konsignationslagre, VIES (validering af momsnumre) 
m.m. 

 Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...      
 Opkrævning af lokal moms henover landegrænserne 

på vej...     

Målgruppe 

Alle der arbejder med moms nationalt såvel som 

internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt deres 

medarbejdere - eller revisorer som ønsker overblik over 

området.  

 

Kursusdatoer 
 

6. marts – København 

27. marts – Aarhus 

14. maj – Odense 

19. juni – København 

20. juni – Vejle 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel-moms/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Effektiv debitorstyring 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt 

og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2019.  

Udvalgte punkter: 

Forebyggelse – før levering: 

 Oprettelse af nye kunder – den rette debitor 
 Flere debitorer m.v. 
 Indhentelse af oplysninger 
 Sikkerhed – muligheder for at sikre sin fordring bedst 

muligt 

Rykkerproceduren 

 Optimal forrentning – herunder mulighed for ved aftale 
med kunden at forbedre jeres retsstilling 

 Optimal rykkerprocedure – omkostningsdækning 
 Gennemgang af reglerne om kompensationsbeløb 

(”misligholdelsesgebyr”), der kan pålægges ud over de 
almindelige gebyrer 

 Formulering af rykkere og skylderklæring, således at 
lovgivningen overholdes 

Digital underskrift af frivillige forlig/skylderklæringer 

 Gældende ret 
 Retspraksis 
 Krav til den digitale underskrift 
 Skriftlig repræsentation 
 Indsigelser 

Inkassoomkostninger 

 Udenretlige inkassoomkostninger 

o Egen inkasso 

o Fremmedinkasso 

 Indenretlige inkassoomkostninger 

 Mødesalærer 

 

 

Målgruppe  

Debitorbogholdere, økonomi- og regnskabsansatte, 

controllere. Der kræves ikke nødvendigvis nogen videre 

forudsætninger for at få udbytte af kurset. 

 

Kursusdatoer 
 

 

8. maj – København 

15. maj – Aarhus 

10. oktober – København 

23. oktober – Silkeborg 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

https://www.opkurser.dk/kursus/debitorbogholderiet/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Personalegodeskat & skattefri                                            

godtgørelser   godtgørelser  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der 
er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler 
og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan 
udbetales skattefrit.  
 
Ny afgørelse fra landsskatteretten betyder, at SKAT ikke i alle 
tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, 
selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld. 
 
Udvalgte hovedpunkter: 
 
Personalegoder – skat, moms og indberetning: 

 Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder (styrer 
indberetningspligten) 
Hvilke personalegoder beskattes med markedsværdien og 
hvilke efter standardsatser? 

 Hvilke personalegoder er skattefrie? 
 Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-

indkomst? 
 Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede 

goder- krav til opsamling af data pr. medarbejder. 
 Den momsmæssige behandling af visse personalegoder - 

fuld, delvis eller ingen fradragsret. Gennemgås i 
sammenhæng med den skattemæssige behandling af 
udvalgte typer af personalegoder 

 Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger/lønomlægning - 
om styring af mange ansatte - hvilke goder er omfattet? 
Hvornår kan det betale sig? 

 Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad 
er omfattet? Hvilke regler gælder? 

 Personaleforeninger og kunstforeninger - hvordan 
behandles udlodning af kunst 

 Værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers forpligtelser, 
herunder indeholdelsespligt og indberetningspligt. 

 Hvilke personalegoder skal indberettes og hvem har 
ansvaret? 

Skattefri rejse og befordringsgodtgørelser: 

 Almindelige betingelser som skal være opfyldt 
 Rejsebegrebet – hvornår er en medarbejder på rejse 
 Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. 

Muligheder og faldgruber - hvor skal man være 
opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages reglen. At 
tage fejl her, kan blive en dyr fornøjelse  

 SKAT har fuld fokus på korrekt dokumentation – den 
mindste formelle fejl kan udløse beskatning. 

Godkendt efteruddannelse: 
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer 
og advokater. Kurset tæller 3,5 OE-timer i kategorien 'Skat'. 

 

Kursusdatoer 
 

 

15. maj – Aarhus 

28. maj – Glostrup 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/energiafgifter_fra_az/
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                          Regnskab, Moms & Skat 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang 

og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige 

opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en 

regnskabsafdeling. 

Udvalgte punkter:  

 Årsregnskabet i hovedtræk - virksomhedsformer, 
driftsøkonomisk regnskab contra skatteregnskab, 
generelt overblik, hvorfor ser regnskaber ud som de 
gør? 

 Grundlæggende moms og skat – almindelige krav og 
betingelser for at opnå fradrag 

 Bilagsbehandling – opbevaring af regnskabsmateriale 
og krav til bilag 

 Daglig bogføring - god bogføringsskik, bogføringspligt, 
registrering og dokumentation 

 Årsafslutning, årsregnskab og selvangivelse 

 

 

Målgruppe  

Nyansatte regnskabsmedarbejdere og andre ansatte inden 

for bogholderi og regnskab, der ønsker en bred opdatering 

og viden inden for området. Også ansatte med baggrund 

som sekretær for revisorer eller økonomichefen og som 

har behov for et bedre overblik over området. Der kræves 

ingen forudsætninger for at deltage.    

 

Kursusdatoer 
  

 

1. apr.-2.apr. – Hvidovre 

9. apr.-10. apr. – Aarhus 

 

Pris: 7.995,- eller fra 5.000,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

14 OE-timer for advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

https://www.opkurser.dk/kursus/bogholderi/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Effektiv kreditorstyring og   

                           regnskabsafslutning (dag 1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kursets førstedag er fokus bl.a. på de moms- og 

skattemæssige fradragsregler, gebyrregler og rentetillæg 

mv. som påløber ved for sen betaling, regnskabskrav og 

opbevaringsregler, vigtig kontroller i kreditorbogholderiet, 

rettigheder og pligter ved køb af varer og ydelser mv. 

Udvalgte punkter:  

 Om god bogføringsskik, bogføringspligt, registrering og 
dokumentation 

 Om opbevaring af regnskabsmateriale, herunder digital 
opbevaring i udlandet 

 Om krav til bilag fra udlandet - hvad skal du være 
særlig opmærksom på? 

 Hvilke renter og gebyrer må tillægges regninger? 

 Kredittidsregler i henhold til renteloven 

 Kompensationsbeløb - B2B 

 Vigtige interne kontroller og forretningsgange (fra køb 
til betaling) 

 Advarselssignaler på besvigelser 
(regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver) 

 Forretningsgangsbeskrivelser 

 Manipulation og bedrageri: om advarselssignaler man 
skal være særlig opmærksom på mv. 

 Moms– skatte- og afgiftsreglerne for køb af varer og 
ydelser  

 

Målgruppe 

Kreditorbogholdere, økonomichefer og andre ansatte, som 

arbejder med opgaver inden for kreditorbogholderiet.   

Kursusdatoer 
 

7. maj – København 

21. maj – Vejle 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/energiafgifter_fra_az/
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                          Effektiv kreditorstyring og                  

   regnskabsafslutning (dag 2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kursets andendag er fokus på regnskabsafslutning 

(perioderegnskaber), hvor du bl.a. modtager en 

regnskabsmappe med vigtige periodiseringer og 

opgørelser mv.  

Udvalgte punkter:  

Regnskabsafslutning — kom revisoren i forkøbet  

 Periodiseringsposter - hensættelse af omkostninger 

 Periodisering af omkostninger og forudbetalinger 

 Afstemning af kreditorer og specifikation til brug for 
revisionen 

 Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til 
brug for SKAT 

 Skattemæssige posteringer til brug for det 
skattemæssige årsregnskab 

 Hvilke poster giver kun delvis eller ingen fradragsret? 

 PBC liste (Prepared By Client). Gennemgang af en 
konkret elektronisk PBC liste 

Inkl. "revisormappe" med indhold til brug for revision. 
 
 

Målgruppe 

Kreditorbogholdere, økonomichefer og andre ansatte, som 

arbejder med opgaver inden for kreditorbogholderiet.   

 

Kursusdatoer 
 

8. maj – København 

22. maj – Vejle 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

https://www.opkurser.dk/kursus/energiafgifter_fra_az/
https://www.opkurser.dk/kursus/energiafgifter_fra_az/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Energiafgifter – fradrag & godtgørelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver et overblik over, hvad, hvornår og hvor meget 

din virksomhed kan få godtgjort af vand- og energiafgifter.  

Udvalgte punkter:  

Energiafgifter 

 Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler (kul, 
olie og naturgas) 

 Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af 
elafgift   

 Godtgørelse af energiafgifter (el, olie, kul og gas)  

 Overskudsvarme – hvad er nu det? 

 Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v. 

 Betydning af VE-energi 
 
Fradrag for vandafgift 

 Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift) 

 Momsfrit og momspligtigt salg  
 

Hvad kan du opnå godtgørelse for? 

 Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse 

 Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle 

 Rumvarme og komfortkøling 

 Udnyttelse af overskudsvarme 
 

Hvordan beregnes godtgørelsen? 

 Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden 
egne målere 

 Faldgruber og risikoområder  
 

NOx-afgift 

 Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse 
med forbrænding 

 Afgiftspligtigt område 

 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse 
 

Liberale erhverv 

 Gennemgang af de særlige regler for ”liberale erhverv” 

 Delvis godtgørelse   
 

 

Målgruppe  

Ansatte med regnskabsmæssig- eller teknisk baggrund, 

som arbejder med energi- og miljøafgifter. 

 

Kursusdatoer 
 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/energiafgifter_fra_az/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
https://www.opkurser.dk/kurser/moms-afgifter/
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 Excel – Bogholdere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende 

viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan 

benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare 

økonomimodeller og andre almindelige rutiner.  

Udvalgte punkter: 

 Gør din hverdag mere effektiv – introduktion med tips 
og tricks 

 Regnskabsfunktioner i Excel 

 Afstemning af konti 

 Lær at bruge Excels opslagsfunktioner til at finde og 
kombinere data i forskellige ark 

 Benyt formular-værktøjer og indbyggede funktioner til 
enkel betjening af modeller 

 Benyt datavalidering til hjælp og kontrol af indtastning 

 Konsolidering af data fra forskellige kilder 

 Lær at oprette Pivottabeller til analyse og enkel 
præsentation af store datamængder 

 Spar tid og energi - automatisering af dine 
arbejdsopgaver 

 Bliv introduceret til Excel Makroer 
 

 

Målgruppe  

Kurset henvender sig til ansatte i bogholderiet samt 

revisorer. Det vil være en fordel at have et grundlæggende 

kendskab til Excel. 

 

Kursusdatoer 

 

05. nov.-06. nov. – Vejle 

20. nov.-21. nov. – København 

19. feb.-20. feb. – Aarhus 

21. feb.-21. feb. – København 

14. maj -15. maj – København 

16. maj – 17. maj – Aarhus 

 

 

 

Pris: 7.500,- eller fra 5.000,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

https://www.opkurser.dk/kursus/excel-bogholderi/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Excel - Grundlæggende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kurset introduceres du for de grundlæggende faciliteter 

i Excel, således at du efterfølgende er i stand til at foretage 

effektive beregninger på forskellige data, samt at du kan 

præsentere talmateriale på en hensigtsmæssig og 

overskuelig måde i et professionelt layout.  

Udvalgte punkter: 

 Grundlæggende begreber og tilretning af værktøjslinjer 
til eget behov 

 Indtastning og redigering af data 

 Justering, indsætning og sletning af celler, kolonner og 
rækker 

 Navngivning af ark 

 Åbne og gemme en projektmappe og beskyttelse af ark / 
projektmapper 

 Markering af data og navigation i ét eller mellem flere 
ark 

 Opbygning af lister og effektiv anvendelse heraf 

 Opbygning og anvendelse af simple formler og 
funktioner i konkrete opgaver og modeller 

 Kopiere og flytte formler og funktioner 

 Opbygning af formler på tværs af flere regneark 

 Formatering, brug af formatpensel og anvendelse af 
betinget og dynamisk formatering 

 Analyse af større datamængder ved brug af 
funktionaliteterne sortering og filtrering 

 Udskrivning og tilpasning af udskrift via sideopsætning 

 Oprettelse, redigering og formatering af diagrammer 

 Indsætning af talopstillinger / diagrammer i Word og 
PowerPoint og opdatering via kæder 

 Brug af tegneredskaber, autofigurer mv. 

 En indføring i nyttige tastaturgenveje, der kan 
effektivisere dit arbejde  

 

Målgruppe  

Kurset henvender sig til dig, der har intet eller begrænset 

kendskab til Excel.   

 

Kursusdatoer 
 

16. oktober – Aarhus 

21. januar – København 

23. januar – Aarhus 

16. april – Vejle 

17. april – København 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

https://www.opkurser.dk/kursus/excel-grundlaeggende/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Dødsbobeskatning 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurset giver en grundig opdatering omkring nyeste 
lovgivning, afgørelser og domme mv. indenfor 
dødsboskatteområdet. Kurset har herudover fokus på 
udvalgte og særligt problemfyldte områder, som kræver 
et indgående kendskab til dødsboskatteområdet og 
anden tilknyttet lovgivning, herunder 
aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og lov 
om skattefri virksomhedsomdannelse. Kurset har bl.a. 
fokus på det nye regelsæt ved nedsat boafgift 
ved udlodning af reelle erhvervsmæssige virksomheder. 
Fokus på de muligheder der ligger i en skatteminimering 
ved opgørelse af skattetilsvaret for dødsboet. 

Du får: 

 750 siders anvendelig materialesamling 
 7 timer obligatorisk efteruddannelse 
 Nyeste lovgivning og afgørelser mv. 
 Afgrænsning af skattefritagne boer 
 Skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvar 

Udvalgte skattemæssige forhold for boet, 
længstlevende ægtefælle, for arvinger og legatarer: 

 Udlodning eller realisation 
 Brutto- og nettoopgørelsesprincippet 
 Erhvervsvirksomheder – aktiver og gæld 
 Konto for opsparet overskud – 

virksomhedsordningen 
 Skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer 
 Aktier, anparter, investeringsforeningsbeviser og 

beviser i investeringsselskaber 
 Værdiansættelse af aktiver og gæld 
 Skattefritagne / ikke skattefritagne ejendomme 
 Skattefritagne / ikke skattefritagne fordringer 
 Forskudt indkomstår 
 Beregning af udskudt skat og passivposter 
 Boopgørelse og boafgift 

Nyheder: 

 Nyeste lovgivning - en systematisk gennemgang 
 Nye afgørelser, kendelser og principielle domme   
 Nedsat boafgift og de skattemæssige udfordringer 

i dødsbosager 

 

Kursusdatoer 

 

Afventer nye datoer… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
https://www.opkurser.dk/kurser/moms-afgifter/
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                          International Moms 2019   

                           (ny EU-momsreform på vej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale 

moms, med vægt på de områder, man bør være særlig 

opmærksom på ved handel med varer over 

landegrænser.  

Udvalgte punkter:  

Handel med varer over landegrænser 

 Principper og definitioner; hvad er varer? Hvor er 
momsbeskatningsstedet? Hvem har betalingspligten? 

 Handel inden for EU 
 Handel med 3. lande 
 Omvendt betalingspligt 
 Krav til dokumentation for salg af varer uden moms til 

udlandet - øget fokus fra SKAT          
 Specielle handelsforhold ved brug af mellemhandler 

  Handel med ydelser over landegrænser 

 Principper og definitioner; hvad er ydelser? Hvor er 
momsbeskatningsstedet? Hvem har betalingspligten? 

 Hovedregelsydelser - med omvendt betalingspligt 
 Undtagelser til hovedreglen - sondringer 
 ’Use and enjoyment’-ydelser (udnyttelseskriteriet) 
 Særregler for visse ydelser; fast ejendom, 

personbefordring, restaurationskøb, leje at 
transportmidler 

 Bilagskrav, når den ansatte er i udlandet, herunder 
bilag ved repræsentation 

Ny EU-momsreform på vej 

 Bl.a. et opgør med "reverse charge"-konceptet 
 Præcisering af begrebet "certified taxable person”, 

der omhandler bl.a. simplificering af regler for 
konsignationslagre, VIES (validering af momsnumre) 
m.m. 

 Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...      
 Opkrævning af lokal moms herover landegrænserne 

på vej...     

Målgruppe  
Ledere og medarbejdere i økonomi- og 
regnskabsfunktioner, som er beskæftiget med 
internationale momsforhold samt revisorer og advokater 
eller andre, som rådgiver på området. 

 

Kursusdatoer 

 

25. april – Vejle 

30. april – København 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/international-moms/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
https://www.opkurser.dk/kurser/moms-afgifter/
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 Momsreglerne fra A-Z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er tale om et grundkursus, som behandler 

momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, 

salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler 

for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt 

håndtering af investeringsgoder.  

Udvalgte punkter: 

 Momspligtens omfang, fritagelser og registreringsforhold 

 Salgsmoms, købsmoms mv. 

 Madordninger, herunder kantinemoms og beregning 
heraf  

 Fakturakrav og regnskabsbestemmelser 

 Hotelophold og restaurationsydelser  - særlige 
opmærksomheder 

 Madordninger; kantine, catering mv.  Hvordan opgøres 
momstilsvaret? 

 Bespisning i forbindelse med overarbejde mv. 

 Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et 
aktuelt fokusområde 

 Ny momspraksis for privat brug af firmatelefon, PC mv. 
på vej 

 ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler 
og opmærksomheder i relation til disse 

 Udlæg eller viderefakturering? Den korrekte 
momsmæssige behandling... 

 Introduktion til lønsumsafgift, energiafgifter og handel 
med udlandet 

 Altid opdateret med nyeste regler og praksis 
 

Målgruppe  

Økonomiansatte som har behov for et overblik over 

momsreglerne. Nyansatte inden for regnskab, sekretærer i 

økonomifunktion, revisorelever eller andre som blot ønsker 

indsigt i området kan med fordel deltage. 

 

Kursusdatoer 
 

7. februar – Silkeborg 

9. maj – København 

27. maj – Vejle 

25. juni – Aalborg 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

 

Godkendt efteruddannelse: 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/moms-grundlaeggende/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
https://www.opkurser.dk/kurser/moms-afgifter/


51 
 
  

 

                          Personalegodeskat & skattefri  

   godtgørelser) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der 

er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår 

regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan 

udbetales skattefrit.  

Udvalgte punkter: 

 Den skattemæssige afgrænsning afpersonalegoder (styrer 
indberetningspligten) 

 Hvilke personalegoder beskattes med markedsværdien og 
hvilke efter fastsatte satser? 

 Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-
indkomst? 

 Bagatelgrænsen, egenbetaling og rabatter - nye krav til 
opsamling af data pr. medarbejder (den ”ny” bagatelgrænse) 

 Den momsmæssige behandling af visse personalegoder - 

fuld, delvis eller ingen fradragsret. Gennemgås i 

sammenhæng med den skattemæssige behandling af 

udvalgte typer af personalegoder 

 Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger/lønomlægning - 

om styring af mange ansatte - hvilke goder er omfattet? 

Hvornår kan det betale sig? 

 Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad er 

omfattet? Hvilke regler gælder? 

 Personaleforeninger og kunstforeninger - hvordan behandles 

udlodning af kunst 

 Opdatering vedrørende AM-bidragspligten, værdiansættelsen 

af goder, arbejdsgivers forpligtelser, herunder 

indeholdelsespligt og indberetningspligt. Hvilke 

personalegoder skal indberettes og hvem har ansvaret? 

 Personalegode contra personalepleje - hvor går grænsen? 

 Skattefrie godtgørelser - ”Muligheder” og faldgruber - hvor 

skal man være særlig opmærksom? 

 Kørsel i specialindrettede kørertøjer. En overset faldgrube, 

både hvad moms og skat angår. 

 Nyeste afgørelser, vejledninger, styresignaler og bindende 

svar fra SKAT på området 

 

Målgruppe 

Ansatte med økonomi- eller regnskabsmæssig baggrund som 

arbejder med personaleområdet.  

 

Kursusdatoer 

 

 

15. maj – Aarhus 

28. maj – København 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

3,5 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/personalegoder_skat_og_indberetning/
https://www.opkurser.dk/kursus/personalegoder_skat_og_indberetning/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
https://www.opkurser.dk/kurser/moms-afgifter/
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                          Regnskabsanalyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med 

regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en 

virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en 

årrække. 

Udvalgte punkter: 

 Rentabilitetsanalyse  

 Analyse af indtjeningsevnen  

 Likviditet og soliditet  

 Kapitaltilpasning  

 Likviditetsbeskrivelser  

 Brug af nøgletal og indekstal m.v. 

 Mange praktiske opgaver 
 

 

Målgruppe  

Økonomi- og regnskabsmedarbejdere på alle niveauer, 

kreditrådgivere og investorer og andre, som ønsker et 

indblik i hvordan man læser og analyserer et regnskab. 

 

Kursusdatoer 
 

28. marts – Vejle 

04. april – København 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

BOGHOLDERI & REGNSKAB       

 

https://www.opkurser.dk/kursus/regnskabs-analyse/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
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                          Generationsskifte og omstrukturering 

   af familieejede virksomheder 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få indblik i de nyeste lovændringer med betydning for 

generationsskifte og omstrukturering af familieejede 

virksomheder. Bliv klogere på de nye regler for bo- og 

gaveafgift, nyt om pengetankreglen og generationsskifte 

med succession. 

Udvalgte punkter: 

 Lov om formueforhold mellem ægtefæller letter 
generationskiftemulighederne 

 Den ny generationsskiftepakke for 
erhvervsvirksomheder 

 Nye sagsbehandlingsregler i forbindelse med 
generationsskifter 

 Valg mellem generationsskiftemodeller 

 Finansiering af generationsskifter 

 Overdragelse med succession 

 Generationsskifte ved anvendelse af partnerselskaber 

 Generationsskifte af personlig virksomhed ved 
anvendelse af partnerselskab 

 Finansiering ved anfordringslån i generationsskifter 

 Aktieombytning, spaltning, fusion, tilførsel af aktiver og 
virksomhedsomdannelse – vi ser på de interessante 
nye afgørelser 

 

Målgruppe  

Revisorer, advokater og andre som rådgiver omkring 

generationsskifte og omstrukturering. 

 

Kursusdatoer 

Afventer ny dato… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

                MOMS, SKAT & AFGIFTER 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/generationsskifte/
https://www.opkurser.dk/kursus/generationsskifte/
https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/bogholderi-regnskab/
https://www.opkurser.dk/kurser/moms-afgifter/
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I foråret 2018 skal alle virksomheder være på plads med den ny persondataforordning.  

Vi afholder sidste uddannelsesforløb og kurser inden for persondataområdet inden reglernes 

ikrafttræden. 

Der er mulighed for at vælge hvert enkelt kursus for sig eller tage minimum 4 kursusmoduler og 

uddanne sig til Persondataspecialist.   

Udbytte ved at deltage i hele uddannelsesforløbet: 

- Plan for implementering af Persondataforordningen i egen virksomhed   
- Persondataforordningen – hvilke nye regler skal implementeres?        
- Dokumenter og nye aftaler, som skal på plads – med eksempler herpå 
- Databehandleraftaler – eksempler herpå som opfylder forordningens krav 
- Oplysningspligten - eksempler på formuleringer om den registreredes rettigheder       
- Persondataspecialister – få styr på nøglepersonerne i organisationen 
- Personoplysninger – få styr på dataene og dataansvaret (accountability) 
- ”To – do” lister og tjeklister til brug for implementering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERSONDATAFORORDNINGEN 

 
  

https://www.opkurser.dk/kurser/persondataforordningen/
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                          Persondata – kend reglerne    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dette kursus gennemgås reglerne i forordningen med 

særlig fokus på de nyskabelser som forordningen medfører 

for alle virksomheder, herunder offentlig myndighed. 

 

Hovedpunkter: 

 Principperne i den ny forordning 
 Den ny persondatalov (databeskyttelsesloven) 
 Persondata i ansættelsesretten - ny regler 
 Nye krav til virksomhedens håndtering af 

personoplysninger 
 Nye principper om "privacy by design" – persondata 

tænkes ind i tekniske løsninger 
 Nye principper om "privacy by default" – nye principper 

for høj databeskyttelse 
 Nye krav til virksomhedens IT struktur 
 Nye krav om hurtig rapportering til datatilsynet og de 

berørte ved datasikkerhedsbrister 
 Om retten til at blive glemt og få slettet oplysninger 
 Nye krav til dokumentation af sikker beskyttelse af 

persondata (DPIA) 
 Nye bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens 

omsætning 
 Nye krav om ansættelse af personer som skal sikre at 

ny lovgivning bliver overholdt (Data Protection Officer) 
 Hvordan virksomheder bør forankre ansvaret for 

databeskyttelse i virksomheden (DPO – ansvaret) – 
ctr. outsourcing af databeskyttelsesansvaret 

 Hvilket ansvar hviler der på DPO´eren 
 Når persondata varetages af ”eksterne” 

databehandlere og de øgede krav til disse kontrakter  
 Datatilsynet - deres rolle med den ny forordning 

Databeskyttelsen vedrører alle oplysninger om personer 
uanset om der er tale om ansatte, kundeforhold, 
leverandørforhold, oplysninger om samarbejdspartnere 
mv.   
 
 

Målgruppe 
Ansatte som udpeges til at varetage opgaver på 
databeskyttelsesområder i virksomhederne, enten som 
formel "data protection officer (DPO´er) eller uformel chief 
privacy officer (CPO), og ansatte som i øvrigt arbejder med 
virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR, 
kunderegistreringer, ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er 
relevant for både private virksomheder og offentlige 
myndigheder. 

 

 

Kursusdatoer 

Afventer nye datoer… 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

PERSONDATA 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/persondata/
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                          Persondata – dokumentationskrav og 

   regler    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i 

kraft 25. maj 2018.          

Datatilsynet har planlagt deres tilsyn for resten af 2018. 

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, 

dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til 

de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. 

 

Hovedpunkter: 

 Gennemgang af Datatilsynets planlagte 
kontrolaktiviteter 

 Principperne i den ny forordning 
 Prioritering af opgaver som skal løses inden loven 

træder i kraft 
 De nye krav til virksomhedens håndtering af 

personoplysninger 
 Oplysningspligter om den registrerede – udformning 

og indholdsmæssige krav 
 Persondatapolitikker i virksomheden – udformning 

og indholdsmæssige krav 
 HR – fortegnelse over behandlingsaktiviteter – 

udformning og indhold 
 Ændringer til personalehåndbøger mv. – 

konsekvenser af forordningen 
 Ændringer af ansættelseskontrakter – konsekvenser 

af forordningen 
 Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger 

– samtykke, interesseafvejningsregel etc. 
 Supplerende krav til behandling af følsomme 

persondata 
 Håndtering af nye rapporteringskrav til datatilsynet 

og de berørte ved brud på datasikkerheden 
 Databehandleraftaler – nye krav til den 

dataansvarlige 
 Udpegning af dataansvarlig eller Data Protection 

Officer (DPO´er) i egen virksomhed 
 Datatilsynet - deres rolle med den ny forordning 

Målgruppe 
Ansatte som arbejder med virksomhedens persondata, 
uanset om det er inden for HR, kunderegistreringer,  
ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er relevant for både 
private virksomheder og offentlige myndigheder. 

 

 

Kursusdatoer 
 

18. marts – København 

19. marts – Silkeborg 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

PERSONDATA 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/persondata/
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                          Persondata – informationssikkerhed  

   og databeskyttelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurset har fokus på hvordan virksomheder kan afdække 

datasikkerheden omkring opbevaring og behandling af 

personoplysninger. 

 

Hovedpunkter: 

 Generel afdækning af virksomhedens 
informationssikkerhed 

 Afdækning af informationssikkerhed 

 Metoder til at skabe sig et overblik over 
virksomhedens persondata 

 Hvordan afdækkes ”top-risici” i forhold til 
databeskyttelse 

 Risikovurdering og informationssikkerhed omkring 
persondata 

 Afdækning af persondatasikkerhed i 
dokumentstyringssystemer, HR - systemer, dropbox 
mv.  

 Hvem skal involveres i afdækning af risici 

 ”Skygge – IT” – betydning heraf for virksomhedens 
informationssikkerhed 

 Sociale medier og betydningen for datasikkerhed 

 Om analysemetoder – herunder digitale søgninger 
efter persondata 

 ntroduktion til god praksis for datasikkerhed 

 Fastsættelse af politikker til beskyttelse af persondata 

 Adgangsforhold til persondata                

 Om oplæring af personale i håndtering af 
personoplysninger 

 Kryptering af persondata – hvornår er det nødvendigt 

 Dokumentation af persondatasikkerhed og processer 

 Redskaber til brug for dokumentation af 
persondatasikkerheden - herunder eksempel på et 
"accountabilityprogram" 

 Hvilke dokumentationskrav kan virksomhederne 
forvente at blive mødt med fra tilsynsmyndigheden 
 
 

Målgruppe 
Ledere og ansatte inden for HR og IT og andre som er i 
berøring med virksomhedens personoplysninger uanset 
om der er tale om private virksomheder eller en offentlig 
myndighed. Revisorer, advokater og andre som rådgiver 
inden for persondatasikkerhed. 

 

 

Kursusdatoer 

3. april – København 

10. april – Vejle 

 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

PERSONDATA 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/persondata/
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                          Persondataforordningen – en   

   praktisk implementering (3 dage) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du kan med fordel bruge rabatkort til din uddannelse 

Læs mere på opkurser.dk/rabatkort 

Uddannelsen er opdelt i tre dele – svarende til 3 

kursusdage: • Hvad siger reglerne? (dag 1) • Krav til 

dokumentation, aftaler mv. (dag 2) • Informationssikkerhed 

og databeskyttelse (dag 3) Efter uddannelse udstedes 

certifikat som persondataspecialist. 

 

Hovedpunkter: 

Persondatalovgivningen – hvad siger reglerne (dag 1) 

 Principperne i den ny forordning 

 Den ny persondatalov (databeskyttelsesloven) 

 Persondata i ansættelsesretten - ny regler 
 Nye krav til virksomhedens håndtering af 

personoplysninger 
 mv… 

Persondata – dokumentation, aftaler mv. (dag 2) 

 Plan for implementering af persondataforordningen i 
egen virksomhed   

 Dokumenter og nye aftaler mv., som skal på plads 
inden lovens ikrafttræden 

 Persondataspecialister – får styr på nøglepersonerne i 
organisationen 

 Personoplysninger – får styr på dataene 

Persondata - informationssikkerhed og 
databeskyttelse (Dag 3) 

 Afdækning af risici – med særlig fokus på HR og 
Økonomi 

 Tiltag som skal sikre optimal databeskyttelse og 
informationssikkerhed 

Målgruppe 
Ansatte som udpeges til at varetage opgaver på 
databeskyttelsesområder i virksomhederne, enten som 
formel "data protection officer (DPO´er) eller uformel chief 
privacy officer (CPO), og ansatte som i øvrigt arbejder med 
virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR, 
kunderegistreringer,  ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er 
relevant for både private virksomheder og offentlige 
myndigheder. 

 

 

Kursusdatoer 

Afventer nye datoer… 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

PERSONDATA 

 

PERSONDATA 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
https://www.opkurser.dk/kurser/persondata/
https://www.opkurser.dk/kurser/persondata/
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                          Persondata – i ansættelsesretten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til 

håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder 

håndtering af personalesager, overvågning af 

ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden 

for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter.  

 

Udvalgte punkter: 

 Ansættelseskontrakten - om udformning og regulering 
af samtykker i ansættelsesaftalen 

 Samtykke ved videregivelse af personoplysninger til 
andre 

 Hvilke oplysninger må lægges på en personalesag? 

 Krav til opbevaring og sletning af oplysninger på 
personalesager 

 Medarbejderens ret til indsigt i egne oplysninger 

 Præsentation af medarbejdere på Internettet 

 Om videregivelse af personfølsomme oplysninger 
internt på arbejdspladsen 

 Sikkerhedskrav ved behandling af personoplysninger 

 Håndtering af helbredsoplysninger 

 Behandling af en fratrådt medarbejders e-mailkonto 

 Hvilke oplysninger må opbevares om tidligere ansatte? 

 Internet/Intranet - behandling af oplysninger, billeder 
mv. 

 Videregivelse af oplysninger (f.eks. lønoplysninger) til 
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 

 Sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af 
personalesager 

 Persondatarettens krav til den løbende personalesag 

 Persondatarettens krav til personalesagen efter 
fratrædelse 

 Videregivelse af oplysninger til fagforeninger mv. 

 Om grænsen for overvågning af medarbejdere (mails, 
telefon, TV, internet mv.)     

 Virksomhedens internet/mailpolitik 

 Om arbejdsgivers adgang til at indsætte GPS i biler 

 Sociale medier i arbejdstiden – 
persondataretlige problemstillinger 

Målgruppe 
Ledere og HR-ansatte, IT - ansvarlige og andre som 
administrerer personoplysninger i virksomheden og som 
har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige 
regler for håndtering og opbevaring af personoplysninger. 
Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder og 
offentlige sektor. 

 

 

Kursusdatoer 

 

15. april – København 

16. april – Aarhus 

 

 

 

Pris: 4.995,- eller fra 2.500,- ved 

brug af rabatkort (eksl. moms) 

Godkendt efteruddannelse: 

 

7 OE-timer for revisorer og 

advokater 

 

    70 27 00 26  

 op@opkurser.dk 

 

https://www.opkurser.dk/rabatkort/
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Læs mere om kurser og uddannelse vedr. persondataforordningen på:  

opkurser.dk/kurser/persondata/ 
 

 

https://www.opkurser.dk/kurser/persondata/
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SAMMENSÆT DIN EGEN UDDANNELSE 

- OG FÅ BEVIS HERPÅ! 

VÆLG EN UDDANNELSE 
Hos Økonomi & Personale Academy kan du sammensætte 

din helt egen uddannelse, som led i din efteruddannelse og 

kompetenceudvikling.  
● Vi tilbyder uddannelser inden for disse seks  fagområder:  

 Bogholderi & Regnskab ● Løn & Personale ● HR-Jura 

Moms, Skat & Afgifter ● Persondataforordningen ● Excel  

1 

2 

VÆLG KURSER 
Vælg mindst fire kurser til din 

uddannelse (nogle uddannelser 

kræver dog mindst fem kurser).   

Du kan vælge fra flere end 150 

kursusdage i 2017/2018… 

3 

MODTAG CERTIFIKAT 
Du får bevis på en gennemført uddannelse 
Økonomi & Personale Academy holder styr på, 

hvilke kurser du deltager på, og udsteder 

certifikat efter en endt uddannelse. 

UDDANNELSESCHEF:  

JOACHIM DAUEGAARD, 
TLF. 7027 0026 
JD@OPKURSER.DK 

KONTAKT VEDRØRENDE UDDANNELSER: 

UDDANNELSESCHEF:  

JOACHIM DAUEGAARD, 
TLF. 7027 0026 
JD@OPKURSER.DK 

Vi tilbyder uddannelser inden for disse seks  fagområder:  

 

Bogholderi & Regnskab ● Løn & Personale ● HR-Jura 
 

Moms, Skat & Afgifter ● Persondataforordningen ● Excel  
 

Du vælger uddannelser, kurser og rabatkort på 

 

 
 

OPKURSER.DK / KURSER 

”Økonomi & Personale Academy har været leverandør til dansk erhvervsliv siden 1999”  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXhsStoOzRAhVrIJoKHZWyD9YQjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-3653550/Why-older-woman-better-worker-Growing-numbers-middle-aged-staff-taken-short-term-posts-focused.html&psig=AFQjCNGLGPffXni3gE6AwXMap_fzdsFOZg&ust=1485947554508592
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtjquHoezRAhVmYZoKHT4aD7IQjRwIBw&url=https://www.glassdoor.com/blog/effective-immediately-job/&psig=AFQjCNG1hHpJP4IVlv_a3YQSL4UzyJb40w&ust=1485947483433708
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnwqsyRo8cCFWFwcgodlrcAtQ&url=http://www.opkurser.dk/om-os/sekretariatet/&ei=SwXLVYmfHOHgyQOW74KoCw&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNH6VmnwpkyJnIcfPd9Q4PReNbzx-Q&ust=1439454922308714
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BLIV EN DEL AF ET FÆLLESSKAB, HVOR DU UDVIKLER DIG BÅDE FAGLIGT OG 

PERSONLIGT INDEN FOR OMRÅDERNE: 

 

MOMS & AFGIFTER  ●  LØN & PERSONALE  ●  HR-JURA  ●  PERSONDATA 

  

                                                                                FAGLIGE NETVÆRK SIDEN 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETVÆRK 

 

 

 

 

 

Økonomi & Personale Academy har siden 2010 udbudt 

faglige netværk inden for økonomi- og personale-området. 

Deltagelse i netværkene vil styrke dig både fagligt og 

personligt. Du vil skabe nye relationer, som vil være af stor 

værdi for dig i dit professionelle liv. 

 

Mange af vores netværksmedlemmer supplerer desuden 

løbende medlemskabet med deltagelse på vores kurser.  

ENDNU EN FORDEL: Som netværksmedlem deltager du 

på alle kurser til blot halv pris… 

 

5 GODE GRUNDE TIL AT 

BLIVE MEDLEM 

”De ting man i dagligdagen sidder med  kan komme frem i lyset 
uden at det kommer udenfor ”rummet”. Det er derfor trygt at 
stille alle spørgsmål.”  
Jette Bock Flyndersøe, Rambøll 

”Jeg bruger netværket og facilitatorerne til at få nye metoder til 
at angribe mine arbejdsopgaver og udveksle erfaringer” 
Marianne Schmidt, Porc-Ex 

”Jeg har været medlem af min netværksgruppe siden den 
startede op i 2010. Jeg har virkelig fået et brugbart netværk op 
at køre, som jeg savnede i min hverdag.  
Mikala Klan, G.V.L. Entreprise A/S 

NETVÆRKSMØDER 
Deltagelse i fire årlige 
netværksmøder med vores 
fagspecialister, som fagligt 
ansvarlige på alle møder. 

FAGLIG SPARRING 
Du er sikret faglig sparring og 
erfaringsudveksling mellem 
møder med vores 
fagspecialister og de øvrige 
medlemmer. 

UDVIKLING 
Du bliver udviklet fagligt i 
forhold til dit fagområde 

NYHEDER 
Du bliver på møderne, og 
undervejs mellem disse, holdt 
ajour med nyheder af faglig 
relevans 

DU MØDER 
Vores netværk bliver faciliteret af 
eksperter og fagpersoner fra bl.a.: 
KPMG Acor Tax, EY, 
Advokatfirmaet Delacour, DJØF, 
SKAT og mange andre, afhængig 
hvad det faglige emne er på et 
givent netværksmøde. 

LÆS MERE OG ANSØG 
OM MEDLEMSKAB PÅ  
OPNET.DK 

https://opnet.dk/moms-og-afgifter/
https://opnet.dk/loen-og-personale/
https://opnet.dk/hr-jura/
https://opnet.dk/persondata/
http://www.opnet.dk/
https://www.opkurser.dk/kurser/kursusoversigten/
http://opnet.dk/


 
 

 

 

KURSER DER VIRKER! 

 

 

opkurser.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opkurser.dk/

