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Hedensted

Uddannelsesløft
for dagpengemodtagere
Med tilbuddet om uddannelsesløft får du mulighed for at tage en
faglært uddannelse med op til 80% eller 100% af dine dagpenge.
4/5 af uddannelsen skal ligge inden for den periode, hvor du har ret til
dagpenge, så det betaler sig at komme hurtigt i gang.

Tag en faglært
uddannelse med
op til 100% af
dagpengene

HVEM GÆLDER DET?
For at kunne benytte tilbuddet om uddannelsesløft gælder følgende regler:
• Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som enten er
ufaglærte eller faglærte, men med en forældet uddannelse,
kan påbegynde en erhvervsuddannelse (euv1 eller euv2*)
allerede i starten af deres ledighedsperiode.
• Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant
erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en
erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft (euv3*).
• Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere
har gennemført et trin** i en erhvervsuddannelse, kan
bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme
erhvervsuddannelse. Trinnet, som den ledige tidligere har
gennemført, skal være færdiggjort mindst 18 måneder før de
må begynde på et nyt trin eller speciale.

Betingelser
• Du skal have lavet en realkompetencevurdering (se separat
•

•

•

•

faktaark) for at afgøre, om du skal påbegynde en euv1, euv2
eller euv3 (se faktaark om Erhvervsuddannelse for voksne).
Det er muligt at gennemføre 4/5 af uddannelsen inden for den
periode, hvor du har ret til dagpenge, hvis du erklærer dig villig
til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.
Mens du er under uddannelse, skal du ikke søge job eller stå til
rådighed for henvist arbejde, men du skal fortsat stå til rådighed
for den aktive indsats - herunder fx kontaktforløb i jobcentret.
Hvis du under uddannelsen finder en virksomhed, der vil tage
dig i voksenlære (se faktaark) med overenskomstmæssig løn,
kan du overgå til denne ordning.
Det er jobcentret, der skal bevilge uddannelsesløftet.



Økonomi
• Under uddannelsen får du op til 80% af den maksimale dagpengesats (svarende til 697 kr. pr. dag), og du har mulighed
for at låne et beløb af A-kassen, så du når op på din hidtidige
dagpengesats.
• Hvis dine nuværende dagpenge er under 80% af den maksimale dagpengesats, vil du kunne tage uddannelsen med din
individuelle sats uden lånemulighed.
• Hvis du starter på en erhvervsuddannelse, der er på positivlisten for uddannelsesløftet i perioden 2017-2019 kan du modtage 100% af dine hidtidige dagpengesats. Find positivlisten
her: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/vejledning-opkvalificering-og-uddannelse/uddannelsesloeft/
• Du kan få tilskud til befordring via din A-kasse.

SÅDAN GØR DU
Kontakt jobcentret og hør mere om dine muligheder for at få et
uddannelsesløft med dagpenge.

* EUV er erhvervsuddannelser for voksne. Euv1, euv2 og euv3 er forskellige uddannelsesveje til samme uddannelse, som afhænger af, hvor meget erhvervs- og
skoleerfaring borgeren har i forvejen. Se også separat faktaark om EUV.
** Erhvervsuddannelserne er opdelt i trin og specialer, der hver har sit eget hovedforløb. Et trin refererer således til et hovedforløb inkl. et grundforløb i erhvervsuddannelsessystemet, og ikke alene et grundforløb.
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