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Som ledig har du mulighed for: 
 
Uddannelsesløft - bliv faglært, mens du er ledig. 
Realkompetencevurdering - få papir på det du kan! 
 
Denne uddannelsesmulighed er for dig med flere års erfaring fra 
en branche. 
 

Få en faglært uddannelse på dagpenge 
(uddannelsesløft) 

Er du ledig, over 30 år og ufaglært, eller faglært med forældet 
uddannelse (dvs., at du ikke har brugt din faglærte uddannelse de 
sidste 5 år), har du mulighed for at få en faglært uddannelse, mens 
du er på dagpenge. 
 
Uddannelsen skal som udgangspunkt kunne gennemføres indenfor 
den periode, hvor du har ret til dagpenge, derfor er det vigtigt, at 
du kommer hurtigt i gang. Der er dog mulighed for at gennemføre 
den sidste femtedel af uddannelsen, efter dagpengeperiodens 
udløb, men på almindelige uddannelsesvilkår. 
 
Du kan få 80 % af max dagpenge, der svarer til 15.266 kr. pr. 
måned (2020). Du har mulighed for at låne et beløb så du når op 
på din hidtidige dagpengesats.  

Dagpengesatsen er dog på 100 % af din individuelle sats, hvis 
uddannelsen er på positivlisten over områder med mangel på 
arbejdskraft. Se listen på hjemmesiden på www.STAR.dk. 

Hvis du skal gennemføre et grundforløb for at starte på 
hovedforløbet, har kommunen mulighed for at bevilge 
grundforløbet på dagpenge under en særlig puljeordning.  
Det kræver at du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, 
inden grundforløbet starter. 



Mens du er på uddannelse, skal du ikke søge job eller stå til 
rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret. 
 
Det er jobcentret, der skal bevilge uddannelsen, men vi hjælper 
dig gerne, hvis du er interesseret. 
 

Eksempler på uddannelser  
Fødevarer 
Detailslagter, industrislagter, bager, bagværker, konditor. 
Industrien 
Industrioperatør, procesoperatør. 
Transport 
Lager- og terminaluddannelsen. 
 

Realkompetencevurdering - RKV 
Alle erhvervsuddannelser for voksne starter med en 
realkompetencevurdering. Det er på baggrund af 
realkompetencevurderingen, at din personlige uddannelsesplan 
under uddannelsesløftet fastlægges. 
 
Realkompetencevurdering (RKV) er hvor du får vurderet dine 
kompetencer på baggrund af din hidtidige arbejdserfaring og 
kurser. 
 
Det er jobcentret, der bevilger tilbuddet om RKV, som kan vare fra 
½ dag til 10 dage. Vurderingen gennemføres af den erhvervsskole, 
som har uddannelser indenfor det område, du har arbejdserfaring 
indenfor. Du får dagpenge mens du deltager i RKV’en. 
 
Kontakt din jobvejleder i a-kassen, som kan hjælpe dig videre til 
jobcentret og den rigtige uddannelsesinstitution. 
 

 
 



Kontakt a-kassen 

Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen, hvis der er noget, 
du er i tvivl om eller du har brug for hjælp. 
  
Telefon 
38 18 72 72 
 
E-mail 
akassen@nnf.dk 
 
A-kassens post adresse 
Fødevareforbundet NNFs a-kasse 
Dusager 16 
8200  Aarhus N 
 
Du kan også finde oplysninger på vores hjemmeside 
www.nnf.dk/a-kasse/ 


