
 

 

Jobrettet uddannelse 

Denne blanket skal du bruge, når du vil begynde med jobrettet uddannelse i din 

opsigelsesperiode og fortsætte den som jobrettet uddannelse i din ledighedsperiode. 

Print blanketten, udfyld den, få den underskrevet af din arbejdsgiver og aflevér den i din 

a-kasse. 

 

Navn: ________________________________________________ 

CPR: ________________________________________________ 

 

Jeg har den ______[Dato] indgået aftale med _________________[Skriv, hvem er 

aftalen indgået med] om, at jeg i min opsigelsesperiode den 

__________________[dato], begyndte på følgende kursus/kursusforløb: 

 

Kursustitel og AMU-kode:____________________________________ 

Kursustitel og AMU-kode:____________________________________ 

Kursustitel og AMU-kode:____________________________________ 

Kursustitel og AMU-kode:____________________________________ 

Kursustitel og akademikode:__________________________________ 

Kursustitel og akademikode:__________________________________ 

Kurserne er valgt fra positivlisten inden for erhvervsgruppen:_________________[skriv 

navn på erhvervsgruppe] 

 

Se positivlisten på danskmetal.dk/jobrettetuddannelse  

 

Dato_______  

Underskrift [Arbejdsgiver eller faglig organisation]______________________________                                                                                     

  



Vejledning 

Om opstart af seks ugers jobrettet uddannelse i opsigelsesperioden 

Hvis du i din opsigelsesperiode starter et uddannelsesforløb inden for en 

erhvervsgruppe på positivlisten, har du mulighed for at fortsætte med kurset eller 

uddannelsesforløbet i din ledighedsperiode som jobrettet uddannelse i op til 6 uger. 

Du skal bare være begyndt på uddannelsen i opsigelsesperioden. 

De overenskomstbetalte eller virksomhedsbetalte kursusdage i opsigelsesperioden 

tæller ikke med i de op til seks ugers jobrettet uddannelse, du har ret til fra din første 

ledighedsdag. 

Du undgår desuden karensperioden (5 uger) ved seks ugers jobrettet uddannelse, hvis 

du starter dit uddannelsesforløb allerede i opsigelsesperioden.  

A-kassen skal godkende 

For at kunne fortsætte med uddannelsesforløbet, skal du have aftalt det med a-kassen 

og være begyndt i din opsigelsesperiode. Du skal også opfylde de øvrige betingelser for 

ret til seks ugers jobrettet uddannelse, og a-kassen skal godkende din ret til seks ugers 

jobrettet uddannelse. 

Som altid kan du kontakte din lokale Metalafdeling. 

Eksempel  

Du får i opsigelsesperioden tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb med fx 8 ugers 

varighed. To uger afholdes i opsigelsesperioden og seks uger afholdes i forlængelse 

heraf som jobrettet uddannelse.  

Kravet her er, at du har aftalt og påbegyndt forløbet i opsigelsesperioden samt at 

forløbet består af kurser inden for én erhvervsgruppe - eksempelvis Jern, metal og auto. 

Læs mere om jobrettet uddannelse  

Du kan læse mere om jobrettet uddannelse danskmetal.dk/jobrettetuddannelse 


