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Ekonomimeddelande 2016:10 

Innehåll: 

 Utbildning för nya ekonomiregistrerare 

 Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd 

 Utbildning i fördjupat informationsuttag för projektekonomer 

 Planering av utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande 

ekonomer och beslutsstöd 

 

Utbildning för nya ekonomiregistrerare  

Onsdag 19 oktober 2016, kl. 9-16.30  

Plats: Uppsala, Ulls hus, sal Umeå (A303) 

Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare som inte deltagit på kursen 

tidigare. Max antal deltagare är 20 personer.  

Information om kursen finns på länken:  

https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg 

Sista anmälningsdag är den 10 oktober. 

Anmälan görs på: https://internt.slu.se/stod-service/stodomraden/kompetens-och-

karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/  

Vid frågor maila till elin.jakobsson@slu.se 

Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och 

beslutsstöd  

Torsdag 20 oktober 2016, kl. 9-16  

Plats: Uppsala, Ulls hus, sal Krusenberg (D326) 

Adress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala  

https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg
https://internt.slu.se/stod-service/stodomraden/kompetens-och-karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
https://internt.slu.se/stod-service/stodomraden/kompetens-och-karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
mailto:elin.jakobsson@slu.se
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Kursen är obligatorisk för nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och 

projektekonomer. Max 20 personer.  

Information om kursen finns på länken:  

https://internt.slu.se/utbildning-ny-oe-pe-bs  

Det kan vara bra att ha med sig en bärbar dator, men det är inget krav.  

Sista anmälningsdag är den 10 oktober.  

Anmälan görs på https://internt.slu.se/stod-service/stodomraden/kompetens-och-

karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/  

Vid frågor maila karolina.bergstrom@slu.se  

Utbildning i fördjupat informationsuttag för projektekonomer 

Tisdag 22 november 2016, heldag 

Plats: Uppsala, Ulls hus, datorsal  

Utbildningen hålls i datorsal med 15 datorer och plats för två personer vid varje 

dator.  

Utbildningen vänder sig till rollen projektekonomer. I första hand kommer de som 

inte gått den tidigare utbildningen i fördjupat informationsuttag att få plats.  

Information om kursbeskrivning kan komma att ändras, men ser preliminärt ut så 

här: https://internt.slu.se/fordjupat-informationsuttag-ur-agresso-for-

projektekonomer 

Vid frågor och anmälan maila anita.olofsson@slu.se  

Planering av utbildning i fördjupat informationsuttag för 

övergripande ekonomer och beslutsstöd 

Efter att nya budgetsystemet är på plats planerar ekonomiavdelningen och 

planeringsavdelningen att erbjuda en utbildning i Fördjupat informationsuttag för 

rollerna övergripande ekonomer och beslutsstöd. Utbildningen är planerad att 

genomföras första halvåret 2017.  

Vid frågor kontakta anita.olofsson@slu.se  
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