Uddannelse
for livet

Fra ufaglært til faglært
Ved du hvordan?

Som ufaglært kan du vælge at gå i gang med en erhvervs
uddannelse og få et svendebrev. Du får løn, både når du
er i praktik, og når du er i skole.
En erhvervsuddannelse tager normalt 2-4 år. Men er du
fyldt 25 år, og har du samtidig relevant erhvervserfaring
eller deltaget i anden uddannelse eller kurser, så kan
du som regel gennemføre hurtigere. Det kræver blot, at
du får lavet en realkompetencevurdering (RKV) på en
erhvervsskole.

Realkompetencevurdering (RKV)
En realkompetencevurdering (RKV) giver dig papir på
alt det, du allerede kan og ved, så du ikke skal lære det
samme to gange. Så før du beslutter dig for at gå i gang
med en erhvervsuddannelse, er det en god ide at få lavet
en RKV. Så ved både du og din arbejdsgiver også, hvor
lang tid uddannelsen vil tage dig.
Du kan få lavet en RKV på alle erhvervsskoler, som
udbyder hele den uddannelse, som du ønsker. Det tager
typisk ½ dag.
Her får du et RKV-bevis, som dokumenterer alt det, du
allerede kan og ved, og så er du klar til at søge ind på
uddannelsen på optagelse.dk.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du altid få
hjælp af en uddannelsesvejleder fra eVejledning.dk
på tlf. 70 22 22 07

Tilskudsmuligheder
Der er flere mulige tilskudsmuligheder til din arbejdsgiver:

Særlig høj lønrefusion til skoleperioderne
Arbejdsgiveren kan få en særlig høj lønrefusion, i de perio
der du er på skole. Satsen er på op til kr. 5.300,- pr. uge.

Tilskud til voksne lærlinge i praktikperioderne
(over 25 år)
1 Arbejdsgiveren kan i praktikperioderne få tilskud på
kr. 45,- i timen til en voksenlærling for:
Ledige ufaglærte
Ledige faglærte med en forældet erhvervs
uddannelse *
Ledige faglærte (uden forældet uddannelse) med
mere end 3 måneders ledighed
Ovenstående gælder uanset hvilken erhvervsuddannelse,
der er tale om.

2 Arbejdsgiveren kan i praktikperioderne få tilskud på
kr. 30,- i timen til en voksenlærling for:
Beskæftigede ufaglærte
Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse *
Ovenstående gælder uanset hvilken erhvervsuddannelse,
der er tale om. Tilskuddet er begrænset til max. 2 år.

Øvrige tilskud
Der kan være andre, midlertidige muligheder for at opnå
økonomisk tilskud til uddannelse af både voksne og unge
lærlinge.
—
* En erhvervsuddannelse anses som forældet, hvis man ikke har brugt
den erhvervsmæssigt i mindst 5 år.

Har du brug for hjælp?
Kontakt Arbejdsmarkedssekretariatet på tlf. 38 18 72 72 eller send en mail til uddannelse@nnf.dk

Kontakt din afdeling eller forbundet for flere informationer

