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Uddannelse som
dagpengemodtager



Uddannelse eller opkvalificering 
giver flere jobmuligheder 
Mange ledige vil bare gerne hurtigt tilbage i job. Men for nogen kan en uddan-
nelse eller et kursus lette vejen til det nye job – og måske oven i købet et job, 
der er mere varigt end det, du havde før. 

Derfor kan du tage en jobrettet uddannelse eller et kursus, mens du er ledig. 
Denne pjece giver dig et overblik over dine uddannelsesmuligheder, mens du 
er på dagpenge.

Spring ud i det ’’”Havde folk sagt til mig for få år siden, at jeg ville gå i gang med en  

uddannelse i min alder, havde jeg sagt, at de var skøre i hovedet. Jeg 

er ikke noget eksamensmenneske, og jeg bliver meget nervøs. Det var 

uoverskueligt og skræmmende, inden jeg kom i gang, men det værste 

var nok tanken om det. Så jeg kan kun sige: Spring ud i det,” siger den 

nyuddannede lager- og logistikoperatør, der scorede den ene  

topkarakter efter den anden.   
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Seks ugers jobrettet uddannelse 
for dagpengemodtagere
Sammensæt selv din jobrettede uddannelse inden for 
brancher med mangel på arbejdskraft

HVEM?
Ufaglært eller faglært dagpengemodtager  
 
eller
 
Dagpengemodtager med en kort videregående uddannel-
se, hvis du samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 

HVORNÅR? 
Hvis du har været ledig i fem uger eller mere, kan du gøre 
brug af seks ugers jobrettet uddannelse. Dog kan du al-
lerede fra første ledighedsdag tage kurser, der er udvalgt 
som særlig relevante for arbejdsmarkedets behov. Du må 
også fortsætte med en uddannelse som jobrettet uddan-
nelse, når du bliver ledig, hvis du er startet på uddannel-
sen allerede i opsigelsesperioden. 

Du skal være opmærksom på, at de seks ugers uddan-
nelse skal være afholdt inden for ni måneders ledighed, 
hvis du er over 25 år, og inden for seks måneders ledig-
hed, hvis du er under 25 år.

HVORDAN? 
Tal med din a-kasse og dit jobcenter om dine ønsker og 
muligheder for uddannelse. Hvis du har talt med a-kassen, 
har du ret til at få en snak med jobcentret om uddannelse 
senest én uge efter, du har bedt om det.
 
Der er lavet en positivliste med de uddannelser, der kan 
tages som seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan frit 
kombinere relevante kurser fra positivlisten, så længe de 
kurser, du vælger, ligger inden for samme erhvervsgruppe. 
Nedenfor ser du et eksempel på, hvordan du kan kombi-
nere kurser fra positivlisten inden for samme erhvervs-
gruppe. Tilmelding til relevante kurser inden for den valgte 
erhvervsgruppe kan ske løbende. Kurserne kan vare op til 
seks uger samlet.
 
A-kassen og jobcentret kan hjælpe dig med, hvordan du 
ansøger om seks ugers jobrettet uddannelse. Din a-kasse 
skal godkende, at du har ret til seks ugers jobrettet uddan-
nelse.
 
Hvis du ønsker flere kurser, der samlet set varer mere end 
seks uger, skal du tale med dit jobcenter. De kan få finan
sieret den del af uddannelsen, der ligger ud over seks uger 
fra ”Pulje til kurser, der varer mere end seks uger.” 
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Klik her og læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse og se positivlisten

Hotel,  
restauration, 
køkken  
og kantine

Fletning af dokumenter til masseproduktion 
Almen fødehygiejne
Råvarer i køkkenet
Bæredygtighed på hotel & restaurant
Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener
Gastronomi uden fødevareallergi
Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO

Bygge- og  
anlæg

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Kloakering  udførelse af afløbsinstallationer 
Grundlæggende faglig matematik
Bearbejdning af træ på bordfræser
Vejasfaltarbejde – arbejdsmetoder og udlægning
Komprimering
Asfaltlapning
Beton - industriel produktion
Vejen som arbejdsplads – certifikat
Varetagelse af sundhed og sikkerhed – certifikat
Bygningsmaler - rensning af facader

Kurser inden for jobfunktionen køkkenmedhjælper
Almen fødehygiejne – 3 dage
Råvarer i køkkenet – 2 dage
Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener – 10 dage

Bygge og anlæg - ”På vej til asfalttør”
Grundlæggende faglig matematik – 3 dage
Vejasfaltarbejde – arbejdsmetoder og udlægning – 10 dage
Komprimering – 5 dage
Asfaltlapning – 5 dage
Vejen som arbejdsplads – certifikat – 2 dage
Varetagelse af sundhed og sikkerhed – certifikat – 5 dage

Eksempel på hvordan du kan kombinere kurser inden  
for samme erhvervsgruppe på positivlisten

http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/6-ugers-jobrettet-uddannelse.aspx?utm_source=STAR&utm_medium=Uddannelsespjece&utm_campaign=6UgersJobrettet


Den regionale uddannelsespulje

HVEM?
Dagpengemodtager

 
HVORNÅR?  
Du kan gå i gang fra din første ledighedsdag og i hele 
dagpengeperioden. Det er jobcentret, der giver tilbud om 
de korte erhvervsrettede uddannelser efter en konkret 
vurdering af, om det kan hjælpe dig tilbage i job.

HVORDAN? 
Tal med dit jobcenter om din mulighed for at få et kort, 
erhvervsrettet uddannelsesforløb. 

Dit uddannelsesforløb skal fremgå af den regionale  
positivliste, som er gældende i det område, hvor du bor.  
Dit jobcenter kan hjælpe dig med at finde den liste, som 
er relevant for dig. 
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Klik her og læs mere om den regionale uddannelsespulje og se positivlisten

Korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes  
jobåbninger inden for de næste seks måneder. 

http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/positiv-de-regional.aspx?utm_source=STAR&utm_medium=Uddannelsespjece&utm_campaign=PositivDeRegional


36-årige Thomas bor i Nykøbing 
Falster sammen med sin familie. 
Han har arbejdet ufaglært som in-
dustritekniker i en del år, men er nu 
ramt af, at virksomhederne inden for 
metalindustrien søger specialiseret 
arbejdskraft. 

Trods sine mange års erfaring som industritekniker, var 
Thomas en af dem, der mistede sit arbejde, da hans ar-
bejdsplads fyrede folk. 

Thomas søger stort set alt, men hver gang får han at vide, 
at han mangler nogle certifikater. Metalindustrien er ken-
detegnet ved specialiseret arbejdskraft, og det er derfor 
meget individuelt hvilke svejsecertifikater, der er brug for 
– afhængig af den enkelte virksomhed. 

Thomas havde en rigtig god jobsamtale i en virksomhed, 
men han fik ikke jobbet, fordi han manglede nogle be-
stemte svejsekurser. Han fortalte derfor jobkonsulenten 
i jobcentret, at han kunne få arbejde, hvis han fik svejse-
certifikaterne. 

Jobcentret ved ud fra arbejdskraftbehovet i Guldborg- 
sund og omegn, at det er et område med gode jobmulig-
heder. Sammen finder Thomas og jobkonsulenten ud af, 
at der er fire svejsekurser på den regionale positivliste, 
som han skal bruge for at være kvalificeret til det job, han 
er blevet lovet. 

Jobcenter Guldborgsund kontakter uddannelsesinstituti-
onen, som udbyder svejsekurserne, hvorefter uddannel-
sesinstitutionen kontakter virksomheden for at tjekke, 
hvilke konkrete certifikater, der er behov for. 

Thomas gennemfører kurserne og får arbejde i  
virksomheden.

   FARVEL 
TIL LEDIGHED
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Fire svejsekurser fra den regionale positivliste  
   skaffer Thomas fast arbejde

Farvel  
til ledighed



Puljen til uddannelsesløft for  
dagpengemodtagere
 
HVEM?
Dagpengemodtager over 30 år, og ufaglært eller faglært 
med en forældet uddannelse, dvs. en uddannelse du 
ikke har anvendt i et job i de seneste fem år. 

Du kan starte på en erhvervsuddannelse som euv1, euv2 
eller euv3. Det afhænger af din erhvervserfaring eller 
erfaring fra tidligere uddannelse. Se boksen herunder.

Du kan enten tage en erhvervsuddannelse eller et trin 
i en erhvervsuddannelse. Som euv3 kan du tage første 
trin. Du må også gerne bygge ovenpå et trin fra en er-
hvervsuddannelse, som du før har taget, så du enten får 
et nyt trin eller et speciale, men kun hvis det er 18 måne-
der eller mere siden, at du færdiggjorde det trin, som du 
nu bygger videre på. 

Erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres i den pe-
riode, hvor du har ret til dagpenge. Men hvis du ikke kan 
nå at blive færdig inden dagpengene udløber, må du godt 
gennemføre den sidste femtedel af uddannelsen på ordi-
nære vilkår, selvom du ikke længere modtager dagpenge.

HVORNÅR? 
Du kan begynde fra første ledighedsdag og i hele  
dagpengeperioden, men uddannelserne kan være lange, 
så det er en god idé at starte tidligt. 

HVORDAN? 
Et forløb begynder med en realkompetencevurdering 
“RKV” ved en uddannelsesinstitution, som afgør, om du 
kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse 
inden for dagpengeperioden. 

Mens du er under uddannelse skal du stadig have  
kontakt til jobcentret, men du skal ikke være aktivt 
jobsøgende, eller dokumentere jobsøgning i joblog og stå 
til rådighed for arbejde. 

ØKONOMI MENS DU ER UNDER 
UDDANNELSE  
Du modtager 80 pct. af den højeste dagpengesats, dog 
højst din hidtidige dagpengesats. Du har mulighed for at 
låne op til din hidtidige dagpengesats. 

Hvis du vælger en uddannelse, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, får du 100 pct. af din hidtidige dagpenge-
sats i den del af uddannelsen, der ligger inden for dag-
pengeperioden. De uddannelser, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, fremgår af en særlig liste. 
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Klik her og læs mere om om puljen til uddannelsesløft og find listen over 
uddannelser med mangel på arbejdskraft 

Tag en erhvervsuddannelse og få papir på det, du kan

De fleste erhvervsuddannelser er opdelt i trin og specialer, der gør det 
muligt enten at tage en kortere uddannelse eller specialisere sig.

Euv-forløb kun 
med skoledel uden 
grundforløb og 
praktikdel

Eu
v1

Euv-forløb med 
skole- og praktikdel 
og med mulighed for 
hele/dele af grund-
forløbets del 2

Eu
v2

Udvidet euv-forløb 
med skole og praktik 
svarende til et helt 
eud-hovedforløb og 
med mulighed for  
hele/dele af grund-
forløbets del 2

Eu
v3

Skoledel

Skole

Skole

Praktik

Praktik

Grund-
forløbets 
del 2

Grund-
forløbets 
del 2

Kun skoledelen gennemføres,  
evt. som afkortet

Afkortning af skole- og/eller praktik 
og/eller grundforløb

Kun mulighed for evt.  
afkortning af grundforløb

Mindre end 2 
års relevant 
erhvervserfaring 
eller anden 
uddannelse

Meget lille/
ingen relevant 
erhvervserfaring  
og ingen 
uddannelse

Mindst end 2 
års relevant 
erhvervserfaring

http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/Uddannelsesloft.aspx?utm_source=STAR&utm_medium=Uddannelsespjece&utm_campaign=Uddannelsesloft
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/Uddannelsesloft.aspx?utm_source=STAR&utm_medium=Uddannelsespjece&utm_campaign=Uddannelsesloft


   FARVEL 
TIL LEDIGHED
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Dorthe uddannede sig til lager- og logistikoperatør på 16,5 uge  
   – og fik et fast job

Fyresedlen sparkede hende  
i gang med en uddannelse 
på dagpenge

51-årige Dorthe Pedersen fra  
Assens er oprindelig uddannet som 
butiksassistent, men arbejdstiderne 
har aldrig passet ind i hendes liv med 
børn. Derfor har Dorthe haft arbejde 
som produktionsmedarbejder på for-
skellige fabrikker med montage og 
fabriksarbejde i de sidste godt 30 år. 
Hendes arbejdsliv har været afbrudt 
flere gange af ledighedsperioder.  

For tre år siden blev Dorthe fyret, da virksomheden købte 
en kæmpe maskine, der erstattede 13-15 mennesker og 
i øvrigt flyttede produktionen til Polen. Hun tog et lager-
kursus som ledig. Det gav hende et tidsbegrænset job 
på 10 måneder og herefter et tidsbegrænset job på fire 
måneder.

”Det var ikke fedt med de tidsbegrænsede job, men bed-
re end ingenting,” fortæller Dorthe Pedersen, som også 
kunne konstatere, at det var de ufaglærte, der røg først 
ud. 

Idéen om at blive uddannet som lager- og logistikoperatør 
opstod, og Dorthe fik en mundtlig aftale med sin arbejds-
plads om at uddannelsen kunne tages som voksenlær-
ling. Arbejdsgiveren sprang dog fra lige før sommerferien, 

og Dorthe kontaktede derfor sit jobcenter i Assens for at 
få hjælp til at komme videre. 

Hun fik lavet en realkompetencevurdering (RKV), hvor 
hendes erhvervserfaring og kompetencer blev vurderet. I 
stedet for fire års uddannelse, kunne hun blive faglært på 
16,5 uger, mens hun var ledig.

”Havde folk sagt til mig for få år siden, at jeg ville gå i 
gang med en uddannelse i min alder, havde jeg sagt, at 
de var skøre i hovedet. Jeg er ikke noget eksamensmen-
neske, og jeg bliver meget nervøs. Det var uoverskueligt 
og skræmmende, inden jeg kom i gang, men det værste 
var nok tanken om det. Så jeg kan kun sige: Spring ud i 
det,” siger den nyuddannede lager- og logistikoperatør, 
der scorede den ene topkarakter efter den anden.  

”Jeg har gået på to forskellige hold, hvor jeg næsten kun-
ne være mor til hele bundtet. Jeg synes, at det har været 
rigtig godt at være sammen med de unge. Vi har haft 
det sjovt. Jeg er ikke den hurtigste på en computer, der 
kunne de unge lære mig noget, men til gengæld har det 
været en stor fordel at have min erfaring. Det har været 
målrettet undervisning,” forklarer Dorthe Pedersen.

Undervejs fandt hun sig en virksomhed, hvor hun kom i 
virksomhedspraktik for at få prøvet noget af teorien af. 

Hun lægger ikke skjul på, at hun var pavestolt, da hun fik 
sit svendebrev. Senere er det lykkedes hende at få et fast 
job.  



Hvis du vil vide mere om uddannelsesinitiativerne, er du velkommen til at  
kontakte de uddannelsesansvarlige på arbejdsmarkedskontorerne. 

Kontakt

Arbejdsmarkedskontor Øst:
Tlf.: 72 22 34 00
E-mail: amkoest@star.dk
 
Arbejdsmarkedskontor Syd:
Tlf: 72 22 38 00 
E-mail: amksyd@star.dk
 
Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord:
Tlf.: 72 22 36 00  
E-mail: amkmidt-nord@star.dk
 

WANEK & MYRNER
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