
1.800 ledige 
medlemmer af  

Dansk Metal  
tog sidste år 

efteruddannelse

INVESTER  
I DIG SELV
Uddannelse for opsagte  
og ledige er en investering  
i bedre jobmuligheder

OPSAGT  
ELLER LEDIG? 

Få overblik over  
dine muligheder for 

uddannelse



TIL DIG, DER ØNSKER KORTERE KURSER
EFTERUDDANNELSE I  
OPSIGELSESPERIODEN

SEKS UGERS JOBRETTET  
UDDANNELSE

REGIONAL  
UDDANNELSESPULJE

Er du i 
målgruppen?

Din overenskomst kan give dig ret 
til uddannelse i opsigelsesperioden. 
Det gælder fx Industriens 
Overenskomst.

Ledige ufaglærte og faglærte 
medlemmer.

Ledige medlemmer.

Hvilke kurser 
kan du tage?

AMU-kurser, akademimoduler 
mv. Det kan fx være svejsekurser, 
robotbetjening, CNC, logistik og 
mange andre.

Kurset skal fremgå af den nationale 
positivliste. Du kan se positivlisten 
under ”Jobrettet uddannelse” på 
danskmetal.dk .

Du kan finde AMU-kurser og 
akademimoduler på positivlisten.

Det kan fx være svejsekurser, 
robotbetjening, CNC og mange 
andre.

Kurset skal fremgå af den 
regionale positivliste. Du 
kan finde alle typer af 
kurser på positivlisten.

Det er dog ikke et 
krav, at kurset er på 
positivlisten, hvis du har 
en arbejdsgivererklæring 
om efterfølgende 
ansættelse.

Hvor længe  
kan du  
uddanne dig?

Afhænger af din anciennitet hos 
virksomheden, når du bliver opsagt.

Du har ret til op til 6 ugers 
uddannelse, men jobcentret kan 
bevilge mere end de 6 ugers 
uddannelse, som du har ret til.

Afhænger af behov. 

Jobcentret bevilger 
kurser.

Hvad skal 
du være 
opmærksom 
på?

Du har mulighed for at få en samtale 
i din opsigelsesperiode med din 
lokale Metalafdeling. 

De kan hjælpe dig med at komme i 
gang med uddannelse og hjælpe dig 
hurtigere videre i et nyt job.

Du skal søge tilskud via den 
kompetencefond, som du er dækket 
af via din overenskomst.

Du kan først starte på uddannelsen 
efter fem ugers ledighed 
(karensperiode).

Hvis du er startet på et kursus 
i opsigelsesperioden kan du 
undgå karensperioden. Få hjælp 
til at komme hurtigt i gang hos 
din lokale metalafdeling og find 
ansøgningsskema under ”Jobrettet 
uddannelse” på danskmetal.dk .

Hvis du vil tage flere kurser, skal 
de alle være indenfor den samme 
erhvervsgruppe på positivlisten.

Du kan finde dit lokale 
RAR-område samt 
positivliste på rar-bm.dk

Jobcentret kan også give 
tilskud til et kursus, efter 
at du er blevet ansat. Det 
er dog et krav, at du har 
været ledig i mindst 6 
måneder.

Din økonomi  
under  
uddannelse

Løn (85-100 pct. af din løn). Dagpenge. Dagpenge.
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TIL DIG, DER ØNSKER EN ERHVERVSUDDANNELSE
VOKSENLÆRLINGE- 
ORDNINGEN

FLEKSIBELT UDDANNELSESLØFT  
– FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

Er du i 
målgruppen?

Ledige ufaglærte medlemmer. 

Ledige faglærte medlemmer, 
som enten har en forældet 
uddannelse eller har været 
ledige i mere end 3 måneder.

Beskæftigede ufaglærte medlemmer.

Du skal altid være fyldt 25 år.

Ledige ufaglærte medlemmer.

Ledige faglærte medlemmer med en forældet uddannelse.

Du skal altid være fyldt 30 år.

Hvilke 
uddannelser 
kan du tage?

Alle erhvervsuddannelser.

Du har mulighed for at tage alle erhvervsuddannelser.

Du har ret til at tage uddannelser, som fremgår på 
positivlisten for uddannelsesløftet. Det gælder fx trin og 
speciale inden for CNC-tekniker, industritekniker og smed.

Du kan finde positivlisten på star.dk under 
”midlertidig ret til uddannelsesløft”.

Hvor længe  
kan du  
uddanne dig?

Du kan tage en hel 
erhvervsuddannelse. 

Din arbejdsgiver kan få et 
tilskud i praktikperioden, 
når du er i voksenlære. 

Hvis du kommer fra beskæftigelse, 
når du starter, kan din virksomhed få 
tilskud i op til 2 år. Er du ledig, gælder 
det hele uddannelsesperioden. 

Du kan både tage en hel eller dele af en erhvervsuddannelse, 
fx et grundforløb eller et trin/speciale.

Kan du ikke nå at afslutte uddannelsen inden for din 
dagpengeperiode, kan du fortsætte uddannelsen 
via voksenlærlingeordningen eller på en anden 
offentlig ydelse, fx kontanthjælp eller SU.

Hvad skal 
du være 
opmærksom 
på?

Har du relevant erhvervs erfaring, kan 
du afkorte uddannelsens længde 
med en realkompetencevurdering.

Har du tidligere gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, 
kan du bygge et trin eller et speciale ovenpå. 

Har du relevant erhvervserfaring kan du afkorte 
uddannelsens længde med en realkompetencevurdering.

Din økonomi  
under  
uddannelse

Garanti for minimum 
overenskomstmæssig mindsteløn 
for ikke-faglærte på området.

Tager du en erhvervsuddannelse fra positivlisten for 
uddannelsesløftet får du 110 procent af din dagpengesats.

Tager du en erhvervsuddannelse som ikke er på positivlisten, 
får du 80 procent af din dagpengesats. Du har mulighed for 
at låne den resterende del op til din hidtidige dagpengesats.
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METAL A-KASSE
a-kassen@danskmetal.dk
danskmetal.dk

KORTERE VEJ  
TIL DIT NÆSTE JOB 

Dansk Metal vejleder dig, så du får uddannelse, 
der passer dig og virksomhedernes behov.  

Tilmelding til kurser er en del af dine 
samtaler, når du er opsagt eller ledig.

Det kan ske ved en JobStarter-samtale i 
opsigelsesperioden eller ved  
CV-samtalen ved ledighed.

Tag fat i din lokale Metalafdeling,  
hvis du har spørgsmål.

Find din afdeling: 
danskmetal.dk/finddinafdeling
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