
BRUG DIN RET  
TIL EFTER-  
OG VIDERE-
UDDANNELSE
Se, hvor meget uddannelse  
du har ret til, og hvordan  
du får tilskud.

Skyd genvej til 
 efteruddannelse.  

Bestil en  
UddannelsesPlan på  

danskmetal.dk 
/uddannelsesservice



2   DANSK METAL    UDDANNELSE

 4  Ret til efteruddannelse

 6  Industriens Overenskomst og  
Industriens Funktionæroverenskomst

 8  Overenskomsten mellem Dansk Maskinhandlerforening, 
Dansk Metal og 3F

 9  Overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne,  
Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet

 10  VVS-overenskomsten mellem  
Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne

 11  Overenskomsten mellem  
Dansk Byggeri og Dansk Metal og  
Blik- og Rørarbejderforbundet

INDHOLD
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FÅ OVERBLIK  
OVER RELEVANTE  

KURSER PÅ  
danskmetal.dk/ 

findkurser

LÆS OM DINE  
MULIG HEDER FOR  
LÆNGERE VIDERE
UDDANNELSE PÅ

danskmetal.dk/ 
akademiuddannelser
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De fleste af Dansk Metals overenskomster 
på det private arbejdsmarked giver dig ret 
til to ugers selvvalgt uddannelse hvert år 
med økonomisk tilskud fra en kompetence-
fond. Kravet er, at det er dig selv og ikke din 
arbejdsgiver, der vælger kurset. 

Har du ikke brugt de to uger fra de 
foregående to år, kan du i de fleste 
 overenskomster bruge dem enkeltvis eller 
spare dem op til et længere uddannelses-
forløb på op til seks uger. 

Du behøver ikke at spørge din arbejdsgiver 
om lov til at tage på kursus, for det er din 
ret. I skal bare blive enige om, hvornår det 
passer ind i det daglige arbejde. 

SOM MEDLEM KAN DU FÅ 
   vejledning i din Metalafdeling til at finde 

netop det kursus, der passer til dig
   overblik over relevante kurser for  

medlemmer af Dansk Metal på 
danskmetal.dk/findkurser

   vejledning til at søge tilskud
   udarbejdet en UddannelsesPlan  

tilpasset dig på  
www.danskmetal.dk/ 
uddannelsesservice. 

HVILKE KURSER OG FORLØB?
Tag kurser eller forløb på følgende  niveauer: 
   Grundskoleniveau (ug.dk)
   Gymnasielt niveau (ug.dk)
   Videregående niveau  

bygovenpå.dk eller audiplom.dk
   AMU-niveau – kurser inden for  industrien 

(amukurs.dk)

RET TIL EFTER- OG 
VIDEREUDDANNELSE

TO UGER
De fleste af 
Dansk Metals 
overenskom-
ster giver dig 
ret til to ugers 
selvvalgt ud-
dannelse hvert 
år med tilskud. 

DU BESTEMMER  
SELV KURSERNE  

OG KAN FÅ  
DÆKKET LØN OG  

UDGIFTER

TAG PÅ  
KURSUS MED DINE  

KOLLEGER
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ANDRE TILSKUD
De fleste kurser er også berettiget til de 
statslige tilskudsordninger, VEU-godtgørelse 
(Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse) og 
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og 
Omstillingsfonden. Det betyder ikke, at du får 
mere i støtte end det kompetence fonden 
giver dig, men blot at det samlede tilskud 
kommer flere steder fra. Du skal søge om 
VEU-godtgørelse eller SVU, når  
du tilmelder dig. Kursusbeskrivelsen fortæller, 
om kurset er berettiget til én  
af de to tilskudsordninger. 

UDDANNELSE I OPSIGELSES PERIODEN
Er du blevet opsagt, kan du få én 
uddannelsesuge i opsigelsesperioden. 
Det sikrer de fleste af Dansk Metals 
overenskomster dig. Du kan også 
bruge dine to årlige uddannelsesuger i 
opsigelsesperioden. Har du over tre års 
anciennitet, og er du ikke selv skyld i 
opsigelsen, kan du få yderligere to ugers 
uddannelse. Hvis du ønsker at bruge dine 
ubrugte uddannelsesuger fra tidligere år i 
opsigelsesperioden, skal du have aftalt dette 
med din arbejdsgiver, inden du modtager din 
opsigelse.

LÆNGERE 
UDDAN-
NELSE
Du kan spare 
dine to årlige 
uddannelses-
uger op for de 
to foregående 
år og bruge 
dem samlet 
med dine uger 
fra det indevæ-
rende år.



6   DANSK METAL    UDDANNELSE

Med Industriens Overens
komst eller  Industriens 
Funktionæroverenskomst kan du 
få tilskud fra IKUF, Industriens 
Kompetenceudviklingsfond. 

HVAD HAR DU RET TIL? 
  To ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse 

hvert år. Du skal have seks måneders 
anciennitet i virksomheden.

  At spare ugerne op fra de to foregående 
år, således du maksimalt kan anvende 
seks uger (222 timer).

 Ved opsigelse: én ekstra uge, to uger fra 
indeværende år, samt yderligere to uger 
ved tre års anciennitet  
(i alt op til fem uger).

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL? 
   Løntabsgodtgørelse. 85 pct. af din 

løn, feriepenge, Fritvalgs Lønkonto, 
 arbejdsgiverandelen af pension. Uden 
andre genetillæg dog også af evt. 
skifteholdstillæg. 

   Deltagergebyr og kursusmaterialer.  
Du kan ansøge om, at IKUF betaler  
geby rerne, så du ikke selv skal lægge ud 
for udgifterne. Søg på  
ikuf.dk/loenmodtager/blanketter.

   Befordringsgodtgørelse. Ved AMU- kurser 
søg da befordringsgodtgørelse samtidig 
med VEU-godtgørelsen. 

   Kost og logi. Ved AMU-kurser har du ret 
til kost og logi. Se, hvor meget på ikuf.dk 
under ‘Vigtig information’. 

UNDGÅ AT LÆGGE UD.  
ANSØG IKUF OM AT  

BETALE GEBYRER.  
Ikuf.dk/loenmodtager 

/blanketter

OVERENSKOMSTEN MELLEM

Industriens Overenskomst
Industriens Funktionæroverenskomst



UDDANNELSE    DANSK METAL   7

SÅDAN GØR DU
   Find kursus. Se links under afsnittet på 

‘Hvilke kurser og forløb’ på side 4 i denne 
folder. Er dit kursus ikke på IKUF’s positiv-
liste, kan du sagtens søge alligevel. Så 
tager IKUF stilling til, om du kan få tilskud. 

   Aftal med din arbejdsgiver, hvornår det 
passer, at du tager på kursus. 

   Søg om tilskud. Du skal bruge NemID,  
en lønseddel og kursusnummer/navn. 
ikuf.dk. 

   Tilmeld dig kurset, når du har fået 
godkendelse fra IKUF, og din arbejdsplads 
har godkendt dit fravær. Du kan anmode 
IKUF om at forudbetale deltagergebyret 
direkte til kursusstedet, så du ikke skal 
have penge op af lommen. 

   Søg om VEU-godtgørelse eller SVU, hvis 
dit kursus giver mulighed for det. 

   Indsend dokumentation for din delta-
gelse, fx kvitteringer, kursusbevis og andre 
udgifter. 

   Du modtager tilskuddet ca. 5-8 dage 
efter, at IKUF har modtaget dokumen-
tationen. 

 

EKSTRA UDDANNELSE TIL  LÆRLINGE
Er du lærling, har du mulighed for at tage 
ekstra uddannelse i din fritid, ligesom  
dine udlærte kolleger. Det sikrer 
overenskomsten dig. 

Du skal bare have været ansat i  
6 måneder, inklusiv eventuelle skoleophold.

Du kan få tilskud fra IKUF til deltager-
betaling, materialer og eventuel transport.
Læs mere på ikuf.dk. 

AFTALT UDDANNELSE 
Hvis din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant 
kan blive enig lokalt, kan du på eksempelvis 
en række akademiuddannelser mv. få 100 % 
løntabsgodtgørelse. Læs mere på 
ikuf.dk/for-virksomheder/laes-mere-om-
aftalt-uddannelse/

SE IKUF’S  
POSITIVLISTE OVER 

GODKENDTE KURSER
Ikuf.dk

REGN DIT  
TILSKUD UD PÅ  

ikuf.dk
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Med denne overenskomst har  
du ret til to ugers selvvalgt  
efter og videreuddannelse. 

HVAD HAR DU RET TIL? 
   To ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse 

hvert år, efter seks måneders anciennitet.
   At spare ugerne op fra de to  

foregående år.
   To ugers uddannelse, hvis du bliver  

opsagt. Du skal have mindst tre års 
 anciennitet i virksomheden. 

   Løngodtgørelse. Fuld løn.

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL? 
   Du kan få tilskud til kurser på positivlisten.
   Virksomheden udbetaler løn til 

medarbejderen under uddannelsen  
og betaler kursusgebyr mv.  
Det vil herefter være virksomheden, der 
modtager løntilskud fra Kompetence-
udviklingskontoen og sørger for at søge 
evt. VEU-godtgørelse.

   Læs mere på: danskmaskinhandel.dk/
medlemsomraade/kompetencefonde/
dm-dmf-3f-kompetencefond

DU SKAL AFTALE 
TIDSPUNKT FOR 

UDDANNELSEN MED  
DIN ARBEJDSGIVER

OVERENSKOMSTEN MELLEM

Dansk Maskinhandlerforening
Dansk Metal
3F

OVERENSKOMSTEN MELLEM

Dansk Maskinhandlerforening
Dansk Metal
3F
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Med denne overenskomst kan du få 
tilskud til efter og videre uddannelse 
fra AL Efteruddannelse (Arbejds
givernes og Lønmodtagernes Efter
uddannelsesordning). Du skal have 
mindst seks måneders anciennitet  
i virksomheden. 

HVAD HAR DU RET TIL? 
   To ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse 

hvert år, efter seks måneders anciennitet.
   At spare ugerne op fra de to  

foregående år. 
   Ved opsigelse får du en uges selvvalgt 

uddannelse, og derudover kan du anven-
de de to ugers selvvalgt uddannelse for 
indeværende år. Har du tre års ancienni-
tet og er du ikke selv skyld i opsigelsen, 
dækker din arbejdsgiver to ugers  
uddannelse.

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL? 
   Løntabsgodtgørelse. 85 pct. af 

 timelønnen uden tillæg, plus arbejds givers 
andel af feriegodtgørelse,  fritvalgskonto 
og pension. 

   Kursusgebyrer- og udgifter.

SØG KURSER,  
OG LÆS MERE PÅ  

aleu.dk

OVERENSKOMSTEN MELLEM

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Dansk Metal
3F
Blik- og Rørarbejderforbundet
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HVAD HAR DU RET TIL? 
   To ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse 

hvert år, efter seks måneders anciennitet.

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL? 
   Til selvvalgt uddannelse i arbejdstiden 

betaler virksomheden 85 pct. af  
din timeløn. 

   Til selvvalgt uddannelse i arbejdstiden   
betaler virksomheden befordring, 
 kursusgebyrer og udgifter (maksimalt  
200 kroner pr. dag). 

   Til selvvalgt uddannelse uden for arbejds-
tiden betaler virksomheden kursusafgifter 
og materialer (maksimalt 1.500 kroner pr. 
medarbejder pr. år).

   Til efter- eller videreuddannelse i arbejds-
tiden valgt af virksomheden, betaler virk-
somheden din normale løn uden tillæg. 

AFTAL TILSKUD  
TIL GEBYRER OG  

MATERIALER  
MED DIN  

ARBEJDSGIVER.

OVERENSKOMSTEN MELLEM

Dansk Metal
TEKNIQ Arbejdsgiverne
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HVAD HAR DU RET TIL? 
   Efter tre måneders beskæftigelse 

har medarbejdere, efter aftale med 
virksomheden, ret til at deltage i selvvalgt 
uddannelse af op til to ugers (10 
arbejdsdages) varighed.

   Op til to ugers uddannelse ved opsigelse. 
Så skal du have mindst tre års anciennitet 
i virksomheden. 

 
HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL? 
   Virksomheden udbetaler løn og søger 

støtte på bygud.dk/uddannelses-
udviklingsfonde/bygge-og-
anlaegsbranchens-udviklingsfond.

FIND KURSER PÅ 
bygud.dk  

OG SØG  
TILSKUD PÅ  
bygud.dk/ 
uddannelses- 
udviklingsfonde

OVERENSKOMSTEN MELLEM

Dansk Byggeri
Dansk Metal
Blik- og Rørarbejderforbundet



I TVIVL? 
SPØRG DIN  

TILLIDSREPRÆSENTANT  
ELLER DIN  

METAL AFDELING.
danskmetal.dk/ 
finddindafdeling
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DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk


