
Rettigheder og pligter ved selvbook for dagpengemodtagere (kontaktgruppe 1) 

Gældende fra den 6. december 2019 efter kl. 15: 

Gældende fra den 2. januar 2019 kl. 12:05 – 6. december 2019 kl. 15: 

Tr in 4 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på 
Du har pligt til at deltage i samtalen. Ellers skal vi orientere d in a-kasse. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge, skal du kontakte d in a-kasse. Hvis du har 
andre spørgsmål, kan du finde mange svar på Jobnet. Ellers er du velkommen i 
Jobcentret . 

0 JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER 

Trin 4 Jeg har læst rettigheder og p ligter 

Vær oømærksom på: 
Du har p lig t til at de ltage i samta len. Ellers skal vi o rientere din a-kasse. 
uy dtil kan rå l.J~ly<l11iriy Co1 Uirit! <lc:yµt!11yt!. 

Hvis du har sp" rgsmål 
Hvi~ cu har spørgsmål om dine dagpenge, skal du ko1taHe din a-ka.;se. 
Hvis ou har spørgsmål. kan d u ;ind~ mange svar på JJbnet. Ellers er du 
·, elkommen i Jolxenteret. 

RF.glP.r 
Du kan fi nde lovgrundlaget v ed at gå ind på www.retslnfo.dk, og indt aste 
nummer og årstal: 

• BeKencltqørelse nr. 977 af 28i06i2018 ornen akt iv 
beskæftig elsesindsats §1, §3 4 og §35. 
Bekendtgørelse nr. 225 af 20/0 312018 af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. §63a. 

[: JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER 

https://www.retsinfo.dk


Rettigheder og pligter ved selvbook for dagpengemodtagere (kontaktgruppe 1) 

Gældende fra den 31. juli 2018 kl. 11:52 – 2. januar 2019 kl. 12:05: 

Gældende fra den 31. august 2017 kl. 15:47 – til den 31. juli 2018 kl. 11:52: 

Trin 4 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt til at deltage i samtalen. Ellers skal v i orientere din a-kasse, 
og det kan få betydning for d ine dagpenge eller d in 
arbejdsmarkedsydelse. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, 
skal du kontakte d in a-kasse. Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange 
svar på Jobnet. Ellers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www retslnfo dk. og indtaste 
nummer og årstal: 

Bekendtgørelse nr. 977 af 28/06/2018 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 1 , §34 og §35. 

• Bekendtgørelse nr. 225 af 20/03/2018 af lov o m 

arbejdsløshedsforsik ring m.v. §63a. 

0 JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER 

BOOK MØDET -) 

Trin 3 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt til at deltage i samtalen. Ellers skal vi orientere din a-kasse, og det 
kan få betydning for dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, skal 
du kontakte din a-kasse . Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar på 
Jobnet. Eilers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retslnfo.dk. og indtaste 
nummer og årstal: 

• Bekendtgørelse nr. 1297 af 09/1 1/ 2016 om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §1, §34 og §35. 

• Bekendtgørelse nr. 784 af 21/06/ 2017 af lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. § 63 a. 

0 JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER 

BOOK MØDET -) 

https://www.retsinfo.dk
https://www.retsinfo.dk


Rettigheder og pligter ved selvbook for dagpengemodtagere (kontaktgruppe 1) 

Gældende fra den 20. april 2017 kl. 09:28 – 31. august kl. 15:47: 

Gældende fra 20. december 2016 kl. 16:44 – 20. april 2017 kl. 09:28: 

Trin 3 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt t il at møde op til samtalen. Eilers skal vi orientere din a-kasse. og 
det kan få betydning for dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse" 

Hvis du har spørgsmål 
Hv is du har spørgsmål om d ine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse. skal 
du kontakte din a-kasse. Hvis du har spørgsmål. kan du finde mange svar på 
Jobnet. Ellers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retsinfo.dk. og indtaste 
nummer og årstal: 

• Bekendtgørelse nr. 1297 af 09/1 1/2016 om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §1, §34 og §35. 

• Bekendtgørelse nr. 128 af 31/01/ 201 7 af lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. §63 a. 

0 JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER 

BOOK MØDET -) 

Trin 3 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt til at møde op til samtalen . Ellers skal vi orientere din a-kasse, og
det kan få betydning for dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse" 

 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, skal 
du kontakte din a-kasse. Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar på 
Jobnet. Eilers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retsinfo.dk, og indtaste 
nummer og årstal: 

• Bekendtgørelse nr. 1 297 af 09/11/2016 om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §1. §34 og §35. 

• Bekendtgørelse nr. 832 af 07/07/ 2015 af lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. §63 a. 

0 JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER 

BOOK MØDET -) 

https://www.retsinfo.dk
https://www.retsinfo.dk


Rettigheder og pligter ved selvbook for dagpengemodtagere (kontaktgruppe 1) 

Gældende fra den 19. november 2015 kl. 14:36 - 20. december 2016 kl. 16:44: 

Gældende fra 27. juni 2014 – 19. november 2015 kl. 14:36: 

Gældende fra 13. september 2012 – 27. juni 2014: 

Trin 4 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt t il at møde op t il samtalen. Eilers skal vi orientere d in a-kasse, og 
det kan få betydning for dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse .. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, skal
du kontakte d in a-kasse. Hvis du har spørgsmål. kan du finde mange svar på 
Jobnet. Ellers er du velkommen i Jobcenteret. 

 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retsinfo.dk, og indtaste 
nummer og årstal: 

Bekendtgørelse nr. 1003 af 30/08/2015 om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §1. §31 og §32. 
Bekendtgørelse nr. 832 af 07/07/2015 af lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. § 63 a. 

JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER -) 

Trin 4 Rettigheder og pligter 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt til at møde op til samtalen. Ellers skal vi orientere din a-kasse. og 
det kan få betydning for d ine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse" 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, skal 
du kontakte din a-kasse. Hvis du har spørgsmål. kan du finde mange svar på 
Jobnet. Ellers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retsinfo.dk, og indtaste 
nummer og årstal: 

• Bekendtgørelse nr. 1003 af 30/08/2015 om en akt iv 
beskæftigelsesindsats §1. §31 og §32. 

• Bekendtgørelse nr. 348 af 8/4/2014 af lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. §63a. 

JEG HAR LÆST RETTIGHEDER OG PLIGTER - ) 

https://www.retsinfo.dk
https://www.retsinfo.dk


    

 

   

 

 

    

 

 

  

    

   

    

Rettigheder og pligter ved selvbook for dagpengemodtagere (kontaktgruppe 1) 

Vær opmærksom på: 

Du har pligt til at møde op til samtalen. Ellers skal vi orientere din a-kasse, og det kan få betydning for dine 

dagpenge. 

Hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål om dine dagpenge, skal du kontakte din a-kasse. Har du andre spørgsmål, kan du finde 

mange svar på Jobnet. Ellers er du velkommen i jobcentret. 

Regler 

Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retsinfo.dk , og indtaste nummer og årstal: 

 Bekendtgørelse nr. 1645 af 27/12/2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1, § 30 og § 31. 

 Bekendtgørelse nr. 1101 af 12/09/2013 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 63a. 

https://info.jobnet.dk/admin/editor/Default.aspx?name=Text&height=Large&width=Large&toolsfile=ToolsFiles/Advanced_Wide.xml&RTETypeId=1034&RTEElementId=5313&enabled=true&lang=da&region=da-DK&standalone=false&editionId=1



