
Læs mere om  
dine rettigheder  

på bagsiden 

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



OPKVALIFICERING I  
OPSIGELSESPERIODEN

SEKS UGERS JOBRETTET  
UDDANNELSE

REGIONAL  
UDDANNELSESPULJE

Hvem er  
målgruppen?

Opsagte medlemmer hvis 
overenskomst giver ret til ud-
dannelse i opsigelsesperioden 
(fx Industriens Overenskomst).

Ledige ufaglærte og faglærte  medlemmer. Ledige medlemmer.

Hvilke  
uddannelser/ 
kurser kan  
man tage?

AMU-kurser,  
akademimoduler mv. 

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

AMU-kurser og akademimoduler. 

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

Kurser skal vælges inden for samme erhvervs-
gruppe fx gruppen ‘Jern, metal og auto’ på 
den landsdækkende positivliste: star.dk

Alle former for kurser. 

Kurset skalfremgå af den 
regionale positivliste.

Hvor længe  
kan man  
uddanne sig?

Afhænger af ens anciennitet, 
når man bliver opsagt. 

Eksempel: Har man fire års 
anciennitet, giver Industriens 
Overenskomst ret til fem ugers 
opkvalificering.

Ret til seks uger. Jobcentret kan bevilge 
 kurser, der går ud over seks uger.

Afhænger af behov. 

Jobcentret bevilger 
kurser.

Vær  
opmærksom  
på

Ret til samtale i forbund/  
A-kasse (Metal JobStarter). 

Man skal søge tilskud via den 
kompetenceudviklingsfond, 
man er dækket af. 

Ret til at koble uddannelse i 
opsigelsesperioden med seks 
ugersjobrettet uddannelse 
vedledighed. 

Man har først ret til seks ugers jobrettet 
 uddannelse efter fem ugers ledighed (karens-
periode). 

Man undgår karensperioden, hvis man starter 
på ét af de stjernemarkerede kurser på posi-
tivlisten fra første ledighedsdag. Mulig heden 
gælder til udgangen af 2019.

Man kan også undgå karensperioden, hvis 
man starter uddannelse i opsigelsesperioden 
og ved ledighedens indtræden fortsætter 
med uddannelsen som jobrettet uddannelse.

Find blanket/skema om påbegyndt uddannel-
se i opsigelsesperioden i FAQ under ‘Jobrettet 
uddannelse’ på danskmetal.dk.

Regionale positivlister: 
rar-bm.dk.

Din økonomi  
under  
uddannelse

Løn  
(85-100 procent af din løn).

Dagpenge. Dagpenge.
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PULJE TIL  
JOBKVALI FICERING

VOKSENLÆRLING
FLEKSIBELT UDDANNELSESLØFT  
– FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

Hvem er  
målgruppen?

Ledige medlemmer 
med minimum tre 
måneders ledighed.

Ledige (ufaglærte, faglærte 
med en forældet uddannelse 
og faglærte medlemmer). 

Samt beskæftigede ufaglærte 
medlemmer. 

Skal være fyldt 25 år.

Ledige ufaglærte medlemmer og faglærte 
medlemmer med en forældet uddannelse,  
der ikke er brugt de seneste fem år. Skal være 
fyldt 30 år. 

Ledige medlemmer, der har gennemført et  
trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et 
trin eller et speciale ovenpå inden for samme 
uddannelse.

Hvilke  
uddannelser/ 
kurser kan  
man tage?

Alle former for kurser. 

Krav om en underskre-
vet hensigtserklæring 
fra en virksomhed  
om ansættelse på et 
mangelområde efter 
endt uddannelse.

For ledige:  
Alle erhvervs uddannelser. 

For beskæftigede ufaglærte: 
Kun erhvervsuddannelser på 
voksenlærlingelisten: star.dk

En hel erhvervsuddannelse eller et trin/speciale 
uden uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvor længe  
kan man  
uddanne sig?

Ret til op til tre måne-
der (inden ansættelse).

Uddannelsen tager 2-4 år. 
Med relevant erhvervserfaring 
kan gives merit, der afkorter 
uddannelsesperioden.

Hele dagpengeperioden. 

Man kan tage en erhvervsuddannelse, der  
rækker ud over dagpengeperioden, hvis  
80 procent af uddannelsen kan tages i dag-
pengeperioden.

Vær  
opmærksom  
på

Ordningen gælder til 
udgangen af 2019. 

Tilskud til virksomhed i prak-
tikperioden pr. time for: 

Ledig: 40 kr. i hele perioden. 
Beskæftiget: 30 kr. i op til 2 år. 

‘Fordelsuddannelser’  
– gode praktikmuligheder:  
ug.dk/fordelsuddannelser

Vælges en uddannelse på positivlisten for  
uddannelsesløft får man 100 procent af sin  
hidtidige dagpengesats: star.dk (gælder til 
ultimo 2019). 

Det gælder fx trin og specialer inden for 
CNC-tekniker, industritekniker, smed og 
 entreprenør- og landbrugsmaskiner.

Din økonomi  
under  
uddannelse

Dagpenge.
Garanti for overenskomst-
mæssig mindsteløn for 
ikke-faglærte på området.

Man får 80 procent af dagpengesatsen under 
uddannelse. Man kan låne den resterende del 
op til hidtidig dagpengesats af staten.
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METAL A-KASSE
a-kassen@danskmetal.dk
danskmetal.dk

KORTERE VEJ  
TIL DIT NÆSTE JOB 

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 opsigelses-
perioden 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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