
www.hedensted.dk/jobcenter

SVU og VEU er økonomiske støtteordnin-
ger, der skal gøre det muligt at opkvalifi-
cere medarbejdere ved hjælp af efter- eller 
videreuddannelse. Hvorvidt der skal søges 
om SVU eller VEU afhænger af niveauet på 
den uddannelse, ansøgeren vil tage. Godt-
gørelserne svarer til 80 % af højeste dag-
pengesats. 
VEU-godtgørelsen kan udbetales til ar-
bejdsgiveren som lønkompensation, hvis 
denne udbetaler sædvanlig løn til sine an-
satte, mens de er under uddannelse.
VEU kræver ingen bestemt alder.
For beskæftigede er der ingen tidsbegræns-
ning for VEU. 

Efter- og videreuddannelse

www.amuihorsens.dk
Center for erhvervsrettet uddannelse 
Telefon: 86 16 36 00
Overordnede uddannelsesretninger:
• Bygge og anlæg
• Produktion og udvikling
• Transport og logistik
• Strøm, styring og IT
• Bil, fly og andre transportmidler
• Mad til mennesker

www.ug.dk (Undervisningsministeriets ud-
dannelsesguide)

www.uuhorsenshedensted.dk 
(Ungdommens Uddannelsesvejledning)

www.netvaerkslokomotivet.dk
(hjælp til medarbejdere, der har problemer 
med at læse, skrive og regne)

Her kan du læse mere 

Kompetencevækst 
Horsens-Hedensted

1 SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte

  VEU: Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse

SVU- og 
VEU-godtgørelse1 

(www.kvhh.dk) er et lokalt vejledningsnet-
værk, der i én indgang giver hjælp og infor-
mation om bl.a.
• Voksen efteruddannelse
• Uddannelsesplanlægning
• Realkompetencevurdering
• Virksomhedsnetværk
Du kan også kontakte KVHH 
på telefon 22 99 65 43.

For at få SVU skal man være mellem 25 
år og 64 år, når uddannelsen starter. Der er 
dog undtagelser til dette. Bl.a. kan folk, der 
er fyldt 20 år, få SVU til Forberedende 
Voksenundervisning, ordblinde- og special
undervisning for voksne.

Der er regler for hvor længe, man kan få 
SVU. Se mere på www.svu.dk, eller hør 
mere på uddannelsesstedet.



www.hedensted.dk/jobcenter

GVU - Grundlæggende 
Voksen Uddannelse

Er en genvej til at blive faglært og få sven-
debrev. Et GVU-forløb tilrettelægges indivi-
duelt og kan bestå af AMU-kurser, enkeltfag, 
almene fag, men normalt ikke praktik. For-
løbet gennemføres på heltid eller på deltid 
samtidig med man har arbejde.
Ansøgeren skal være over 25 år og have 
mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 
Se mere på www.ug.dk, eller kontakt den 
lokale erhvervsskole for at høre mere.

Ny mesterlære
Er den mest praksisrettede adgangsvej til 
erhvervsuddannelserne. Den adskiller sig 
ved at den første del af uddannelsen – ty-
pisk 1 år - gennemføres som grundlæggen-
de praktisk oplæring i virksomheden. Hver 
elev skal gennemføre uddannelsen efter sin 
egen personlige uddannelsesplan. 
I aftaleformen ligger stor frihed for virksom-
heden til at planlægge indholdet i den prak-
tiske oplæring og organisere opgaverne.
Enkelte erhvervsuddannelser kan ikke gen-
nemføres som ny mesterlære, bl.a. vvs- og 
elektriker uddannelsen.

Voksenlærling
Ordningen sikrer, at medarbejderen får løn 
under uddannelsen, mens virksomheden får 
et tilskud til lønnen. 

Der kan kun gives tilskud til voksenlærlinge 
inden for områder, hvor der er gode beskæf-
tigelsesmuligheder. Kontakt Jobcenter He-
densted (telefon: 79 75 54 00), der har en 
liste over de fag, der kan gives tilskud til.

Realkompetencer (RK) dækker over alt det 
man ved og kan, ikke kun det man har papir 
på. 

På www.minkompetencemappe.dk kan man 
få et overblik over sine kompetencer og læse 
mere om ordningen.

RKV - Realkompetence-
vurdering

Uddannelse 
som voksen


