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Du skal svare på, hvilken dag der er din første ledige dag.

Første dag som ledig er første hverdag efter din ansættelse er ophørt.
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Ved arbejdsfordeling:

Du skal her skrive den dato hvor arbejdsfordelingen starter på 

virksomheden, og ikke første dag hvor du selv går hjemme.



Du skal svare på hvad dit arbejdsophør skyldes. 

Hvis ikke de foreslåede årsager er dækkende, kan årsagen ”Andre årsager” vælges.

Her skal der efterfølgende udfyldes med en uddybende kommentar.  

Er der f.eks. tale om hjemsendelse i forbindelse med materialemangel, oplyses dette.
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Du skal svare på, om du alene eller sammen med din 

allernærmeste/ægtefælle ejer, eller på noget tidspunkt 

har ejet, mere end halvdelen af en virksomhed eller 

haft afgørende indflydelse i en virksomhed.
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Du skal kun oplyse om de arbejdsgivere, som du har haft, siden du evt. sidst var ledig. 

Hvis du ikke tidligere har været ledig, skal du afgive oplysninger om alle arbejdsgivere, som du har haft de seneste 2 år.  For 

oplyse om en arbejdsgiver, som ikke allerede fremgår af listen, skal du vælge knappen ”Tilføj arbejdsforhold”. 

Alle arbejdsgivere der er relevante skal rettes. Du skal trykke ”Ret” for at rette oplysninger om arbejdsgiveren. Når du har 

rettet arbejdsgiveren, vil du komme retur til denne oversigt. 

Hvis der er oplistet en eller flere arbejdsgivere på denne oversigt, som du har haft arbejde for forud for en tidligere periode 

med ledighed, skal du slette disse ved at vælge knappen ”slet” udfor hver arbejdsgiver.
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Du skal svare på spørgsmål om dit seneste lønarbejde.

Felter markeret med * skal udfyldes. Når dette er gjort 

vælges knappen ”Gem”.
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Ved arbejdsfordeling:

Til spørgsmålet ”Er du fortsat i arbejde”, skal du svare nej.

”Din sidste arbejdsdag/ansættelsesdag” er dagen før 

arbejdsfordelingen igangsættes på virksomheden.



Du kommer nu tilbage til oversigten over de 

arbejdsgivere, som du har afgivet oplysninger om. 

For at komme videre herfra skal du først trykke på 

knappen ”Godkendt” (den skifter farve fra hvid til 

sort) og derefter trykke på knappen ”Næste trin”
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Når du har besvaret spørgsmålene på denne side, 

vælges knappen ”Næste trin”, for at komme videre.
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Hvis du har haft andre arbejdsophør indenfor de sidste 12 

måneder, skal du svare ”JA” til det første spørgsmål.

Du vil så blive bedt om at tilføje det pågældende arbejdsforhold. 

Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre. 
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Hvis du deltager i undervisning, skal du oplyse det 

her. Det gælder alle typer af undervisning.

Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre. 
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Hvis du driver selvstændig virksomhed eller har et cvr.nr. 

skal du svare ”JA” til dette spørgsmål. 

Du vil herefter blive bedt om, at besvare nogle uddybende 

spørgsmål vedrørende driften af virksomheden.

Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre.
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Når du har oplyst at du driver selvstændig virksomhed, vil 

du blive bedt om, at afgive flere oplysninger om 

virksomheden.

Du afgiver oplysningerne ved at vælge ”Tilføj virksomhed” 

Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre.
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Felter markeret med * skal besvares. Når 

spørgsmålene er besvaret trykkes på knappen ”Gem”. 

13



Oplysninger om selvstændig virksomhed kan nu ses. 

For at komme videre anvendes knappen ”Næste trin”.

14



Du skal svare på generelle spørgsmål på denne side.

Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre.
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1

Du skal svare ja, hvis du fx deltager i at opføre eller ombygge 

egen bolig. 

Hvis du blot foretager almindelig vedligeholdelse af din bolig, 

skal du svare nej.

Fritidsbeskæftigelse er aktiviteter, der ligner selvstændig 

virksomhed, men hvor omfanget er så begrænset, at du ikke 

skal have et CVR-nummer. Du må desuden ikke bruge 

skatteregler for selvstændige. Fritidsbeskæftigelse er også visse 

former for deltidslandbrug, en udlejningsejendom med højest 10 

lejemål, fredskov på højst 5 hektar, biavl med højest 20 

bistader, egen vindmølle/solcelleanlæg/anden vedvarende 

energikilde der kræver meget lidt arbejde. 
2

2

1

Formueforvaltning er fx lejeindtægter, passivt ejerskab af 

virksomhed, bortforpagtet virksomhed, forvaltning af egen 

formue (køb og salg af værdipapirer), eller aktiviteter af 

erhvervsmæssig karakter, der højest udgør 5 timers arbejde pr. 

måned.
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Hvis du ikke længere har arbejde for en eller flere 

arbejdsgivere på listen, skal du vælge ”Luk tilladelse”.

Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre.
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Vælg knappen ”Næste trin” for at komme videre.
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Det sidste trin i udfyldelse af ledighedserklæringen er, at du skal kontrollere at oplysningerne er korrekte. 

Det er vigtigt, at dit telefonnummer er korrekt, så vi kan sende dig en sms, når Dansk Metal sende dig post i din 

digitale postkasse på www.danskmetal.dk/digitalpost . 

Oplysningerne skal accepteres (knappen skifter farve fra hvid til sort) og indsendes. 

http://www.danskmetal.dk/digitalpost


Husk at downloade vores APP på din smartphone eller tablet
Mit Metal

Hvor kan jeg se mit indsendte ledighedserklæring?
www.danskmetal.dk/sendt

Hvornår skal jeg indsende mit ydelseskort?
www.danskmetal.dk/udbetaling

Hvor ligger det post, jeg har modtaget fra Dansk Metal?
www.danskmetal.dk/digitalpost

Hvor retter jeg personlige data?
www.danskmetal.dk/data

Husk at 

downloade 

vores APP 

Mit Metal
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