Staten i jobcenteret
Se vejledning

Uddannelsesstedernes indberetning til
jobcenteret/kommunen om lediges
uddannelsesaktivitet
(ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Udfyld på skærmen og spring til næste felt med tab-tasten

AF 70

Tøm alle felter

Udfyldes af uddannelsessted (Se vejledningen inden udfyldelse)
Deltagers navn……: _____________________________________________

Cpr-nr: _____________________________________

Uddannelsens navn.: _____________________________________________

Startdato: ____________

Slutdato: _____________

Oplysninger som beror på uddannelsesstedets forhold
Uddannelsesstedet kan oplyse, at


uddannelsens startdato er ændret i forhold til ovenstående.

Ny startdato er: ____________________



uddannelsens slutdato er ændret i forhold til ovenstående.

Ny slutdato er : ____________________

Oplysninger som beror på deltagerens forhold
Uddannelsesstedet kan oplyse, at deltageren:


ikke er påbegyndt uddannelsen



har afbrudt sin uddannelse den : __________________ (angiv dato)



har afbrudt sin uddannelse på grund af barsel/sygdom den : _____________________ (angiv dato)



i øvrigt ikke længere deltager aktivt i uddannelsen fra den: ______________________ (angiv dato)

Uddannelsesstedets eventuelle bemærkninger:

Udprintes, underskrives og sendes til jobcenteret/kommunen.
Uddannelsesstedet bekræfter hermed at have givet deltageren besked om denne indberetning til jobcenteret/kommunen

___________
Dato

__________________________________________________
Uddannelsesstedets stempel og underskrift
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Vejledning
Tilbage til blanketten

Uddannelsesstedernes indberetning til
jobcenteret/kommunen om lediges
uddannelsesaktivitet
AF 70

Om anvendelse af blanketten og
uddannelsesstedernes indberetningspligt
Blanketten anvendes af uddannelsesinstitutioner.
Uddannelsesstederne er forpligtede til at indberette til
jobcenteret, hvis en ledig i tilbud om vejledning og
opkvalificering afbryder forløbet, forsømmer pligten til
at være studieaktiv eller hvis der sker afvigelser i forhold
til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens
påbegyndelse og afslutning.
(Se uddrag nedenfor af ”Bekendtgørelse om
uddannelsesaktivitet og indberetningspligt ved deltagelse
i vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats”).

Den lediges pligt til at være studieaktiv
En ledig, der deltager i tilbud om vejledning og
opkvalificering i henhold til lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, har pligt til at deltage aktivt i
uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter.

Sådan gør du
•
•
•

Blanketten udfyldes af uddannelsesstedet
Blanketten udskrives og underskrives
Blanketten sendes til det jobcenter, som den
ledige er tilknyttet

Hvor får jeg flere oplysninger?
Man kan altid ringe til jobcenteret for at høre nærmere,
hvis der er noget, man er i tvivl om.
Adresse m.m. på det lokale jobcenter kan findes på
internettet under www.jobnet.dk.
På internettet under adressen www.retsinfo.dk kan du
finde gældende love og bekendtgørelser. Her kan du
søge efter ”lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”; samt
”Bekendtgørelse om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt ved deltagelse i vejledning og opkvalificering
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”.

Bekendtgørelse om uddannelsesaktivitet og
indberetningspligt ved deltagelse i
vejledning og opkvalificering efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelsens § 2 har følgende ordlyd:
” § 2. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til
jobcenteret, såfremt begyndelses- eller sluttidspunktet
for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet oplyst, jf.
dog § 3, stk. 1.
Stk. 2. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om
deltageren overholder pligten efter § 1, jf. dog § 3, stk. 1.
Overholder deltageren ikke pligten efter § 1, skal
uddannelsesstedet straks underrette jobcenteret herom.
Stk.3. Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder,
aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der
varetager opgaverne over for jobcenteret i henhold til
stk. 1-2.”
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