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Positivliste til anvendelse for 100 pct. af dag-

pengene under puljen til uddannelsesløft 

  

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste 

over trin og specialer i erhvervsuddannelser. Hvis man under puljen til ud-

dannelsesløft påbegynder et trin eller speciale fra listen, modtager man 100 

pct. af sin hidtidige dagpengesats under uddannelsen i sin dagpengeperiode. 

Uddannelser, der ikke fremgår af listen, kan stadig bevilges under puljen til 

uddannelsesløft. Under disse modtager man 80 pct. af højest dagpengesats, 

dog højst et beløb svarende til sin hidtidige dagpengesats.  

 
Uddannelsen skal fremgå af kolonnen ”Trin/speciale man kan tage på 100 pct. dag-

penge”, for at modtage 100 pct. af sin hidtidige dagpengesats. Det er dermed ikke 

alle trin i erhvervsuddannelsen man kan tage, hvis alle trin ikke fremgår af kolon-

nen.  

 

Uddannelser skal påbegyndes mellem den 1. marts 2017 - 31. december 2020, for 

at den ledige kan modtage 100 pct. af sin hidtidige dagpengesats under uddannel-

sen. 

 

Med Aftale om opkvalificering fra oktober 2019 er der udmeldt en puljen til 

bevilling af grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, 

der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som er mini-

mum 30 år. Nedenstående positivliste er også gældende for forløb bevilget 

under puljen til grundløb indtil 31. marts 2021.  

 

 Tabel 1 Liste over uddannelser, hvor den ledige kan få 100 pct. af sin hidtidige dagpengesats under puljen 

til uddannelsesløft 

 Erhvervsuddannelse Trin/speciale man 

kan tage 

på 100 pct. dagpenge 

Trin 

1 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør Speciale 

2 Automatik- og procesuddannelsen Automatikmontør 1 

3  Automatiktekniker 2 

4 Bager og konditor Bagværker 1 

5  Konditor 2 

6 Buschauffør i kollektiv trafik Kørselsdisponent 2 

7 CNC-tekniker CNC-assistent 1 

8  CNC-tekniker 2 

9 Detailslagter Detailslagteraspirant 1 
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10  Butik 2 

11 Elektriker Elektriker 1 2 

12  Elektriker 2 2 

13 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Materielmekaniker 1 

14  Landbrugssmed 2 

15  Landbrugsmaskinme-

kaniker 

2 

16  Personliftmekaniker 2 

17 Forsyningsoperatør Forsyningsoperatør speciale 

18 Gastronom Kok 2 

19 Handelsuddannelse med specialer Handelsass., salg Speciale 

20  Indkøbsassistent Speciale 

21 Industrioperatøruddannelsen Industrioperatør 1 

22 Industriteknikeruddannelsen Industriassistent 1 

23 Kontoruddannelse med specialer Revision Speciale 

24  Økonomi Speciale 

25  Spedition og shipping Speciale 

26 Køletekniker Køletekniker 2 

27 Landbrugsuddannelsen Landbrugsassistent 1 

28 Smed Smed (bearbejdning) 1 

29  Smed (maritim) 2 

30  Smed (rustfast) 2 

31  Klejnsmed 2 

32  Svejser Speciale 

33 Træfagenes byggeuddannelse Gulvlægger Speciale 

34 Turistbuschauffør Turistbuschauffør 1 

35 Vejgodstransport-uddannelsen Lastbilchauffør 1 

36  Flyttechauffør 2 

37  Renovationschauffør 2 

38 VVS-energiuddannelsen VVS-installationstek-

niker 

Speciale 

39  VVS- og energispeci-

alist 

Speciale 

40  Ventilationstekniker Speciale 

 

Note: Der er for hver erhvervsuddannelse indsat link til den pågældende uddannelse på ug.dk, hvor man 

kan læse mere om uddannelsens opbygning og indhold. 

 

Speciale: De uddannelser på listen, der er markeret som Speciale, refererer til ud- 

dannelser, som ikke er trinopdelte. Det betyder, at man kan starte uddannelsen 

uden et forudgående trin.  

Trin 1: De uddannelser på listen, der er markeret som trin 1, refererer til første trin 

i erhvervsuddannelsen. Det betyder, at man kan tage det første trin inkl. eventuelt 

grundforløb, når man tager de uddannelser, der er markeret som trin 1. Hvis man  

”stiger af” på et trin, får man et trinbevis.  

Trin 2/3: De uddannelser på listen, der er markeret som trin 2 eller 3, refererer til 

erhvervsuddannelsens andet eller tredje trin. Det betyder, at man skal have det/de 
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forudgående trin i forvejen for at starte på de uddannelser, der er markeret som trin 

2 eller 3. 


