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6 ugers jobrettet uddannelse
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)




1. August 2020 – 31. december 2021 (forsøg)

Undtagelse for karens for udvalgte kurser, så dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte
kurser fra første ledighedsdag. Disse er stjernemarkerede på positivlisten.

LAB § 48
Forsøgsbekendtgørelsen § 8

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
Seneste aftale
LAB
Bekendtgørelse
Bekendtgørelse om Fleksjob
Bekendtgørelse om Forsøg på
beskæftigelsesområdet
Vejledning
Orientering
Positivliste
Vejledende forløb







Dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse.
Personer i målgruppen der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der overstiger en
erhvervsuddannelse eller overstiger en uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
Personer i målgruppen der ikke har en videregående uddannelse, der overstiger en uddannelse på
erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der
kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter fem ugers ledighed (karens).

LAB § 6 nr. 1, og nr. 9, som modtager ledighedsydelse.
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Den regionale uddannelsespulje
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)




1. januar 2021

Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser til alle målgrupper.

Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser som fremgår af den regionale
positivliste i kommunens eller dens tilstødende RAR-områder.

Jobcenter kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, hvis der kan fremvises en
arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud.

Jobcenter kan give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse
med, men efter ansættelse af personer, der har mindst 6 måneders forudgående ledighed.

LAB § 97
Forsøgsbekendtgørelsen § 7

1.august 2020/1. januar 2021 – 31. december 2021 (forsøg)

Ret for ledige til ét kort kursus, hvis det optræder på positivlisten i den lediges eget RAR-område
eller af positivlisten i et af de tilstødende RAR-område.

Ret til ét kort erhvervsrettet kursus, hvis den ledige har en arbejdsgivererklæring om ansættelse
uden løntilskud. Retten gælder ikke for sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb
som har en arbejdsgiver eller driver selvstændig virksomhed. Retten gælder heller ikke for
selvforsørgende.

Forsøgene er gældende, så længe der er midler i den regionale uddannelsespulje.

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
Seneste aftale
LAB
LOV nr. 2201 af 29/12/2020 § 1
Bekendtgørelse
Bekendtgørelse om Forsøg på
beskæftigelsesområdet
Orientering 1
Orientering 2



Der kan gives tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for den regionale uddannelsespulje til
alle målgrupper i LAB § 6, bortset fra fleksjobbere, medmindre de modtager ledighedsydelse.

LAB § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse og nr. 10-13.
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Puljen til uddannelsesløft (80 pct. dagpenge)
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)





1. august 2020

Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere
end dagpengeperioden. Man vil så få den ydelse, man herefter evt. er berettiget til (fx SU).

Dagpengemodtagere kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for
introduktionsprogrammet kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft. De kan
ligeledes fortsætte grundforløbet, hvis de skifter ydelse undervejs.

Der er adgang til alle erhvervsuddannelser, også de som ikke udbyder skolepraktik.

LAB § 96
LAB § 55, stk. 4.
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §
48 a

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
Seneste aftale
LAB
LOV nr. 1054 af 30/06/2020 § 1
Bekendtgørelse
Vejledning
Orientering








Min. 30 år.
Dagpengemodtagere.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for
introduktionsprogrammet.
Gælder både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som er ufaglærte og dermed
ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med
eller overstiger en erhvervsuddannelse.
Eller faglærte med forældet uddannelse, hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5
år. Ved faglærte forstås personer med en erhvervsuddannelse, eller anden erhvervsrettet der kan
sidestilles med en erhvervsuddannelse.

LAB § 6 nr. 1-2.
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Ret til uddannelsesløft (110 pct. dagpenge)
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)




1. august 2020 - 31. december 2021 (midlertidig ordning)

Dagpengemodtagere har ret til en hel erhvervsuddannelse med 110 pct. af deres individuelle
dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis erhvervsuddannelsen
optræder på positivlisten.

Uddannelsen kan strække sig længere end dagpengeperioden. Man vil så få den ydelse, man
herefter evt. er berettiget til (fx SU).

Personen har ikke pligt til at tage imod tilbuddet, men når det er aftalt, har personen pligt til at
påbegynde og deltage i uddannelsen.

Der er indgået politisk aftale om at forlænge ordningen til 2022. Der forventes fremsat lovforslag
herom i efteråret.

LAB § 97 a
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §
48 a

1. januar 2021 – 31. december 2021

Positivlisten udvides i 2021 med SOSU- assistentuddannelsen samt uddannelser, der understøtter
grøn omstilling.

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
Seneste aftale
LAB
LOV nr. 1051 af 30/06/2020
Lov om arbejdsløshedsforsikring
Bekendtgørelse om Forsøg på
beskæftigelsesområdet
Vejledning
Orientering 1
Orientering 2
Positivliste
Spørgsmål og svar





Min 30 år.
Dagpengemodtagere som er ufaglærte og dermed ikke har en erhvervsuddannelse eller anden
erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.
Eller faglærte dagpengemodtagere med forældet uddannelse, hvor uddannelsen ikke har været
anvendt i de seneste 5 år.

LAB § 6 nr. 1.
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Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller
følgeerhverv
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)



23. marts 2021 – 31. december 2021 (pulje)

Lovforslag er fremsat 5. marts 2021. Loven forventes at træde i kraft den 23. marts 2021.

Ret til uddannelse gennem puljen.

Den ledige kan inden for puljen få uddannelse mv., der er bevilget senest den 31. december 2021.
Uddannelsen skal være påbegyndt inden den 1. april 2022.

LAB § 97 b

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
LAB
Bekendtgørelse
Lovforslag L 186 som fremsat




Alle der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet i hele eller dele af perioden 1. januar
2020-22. marts 2021, og som er blevet ledige.
Ledige forstås som alle målgrupper i LAB § 6, bortset fra sygedagpengemodtagere og personer i
jobafklaringsforløb, som er i job eller driver selvstændig virksomhed, samt fleksjobbere,
medmindre de modtager ledighedsydelse.

LAB § 6, nr. 1-5, nr. 6 og 7, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, nr. 8, nr. 9,
som modtager ledighedsydelse, og nr. 10-13.
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Jobrotation
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)





25. november 2019 – 31. december 2022 (forsøg)

LAB kap. 22
BAB kap. 15
Forsøgsbekendtgørelsen § 2 og 3



Private og offentlige arbejdsgivere kan få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget som led i en
jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om
erhvervsuddannelse.

1. januar 2021 - 31. december 2021(forsøg)


Vikarer kan ansættes i op til 9 måneder, hvis personen i en forudgående periode på mindst 3 måneder før
ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser.

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
Seneste Aftale
LAB
BAB
Bekendtgørelse om Forsøg på
beskæftigelsesområdet
Vejledning
Orientering

Den beskæftigede, der skal deltage i jobrotation:






Har ikke en erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse,
medmindre den er forældet.
Må ikke deltage i en erhvervsuddannelse. Dette gælder dog ikke, for beskæftigede der som led i en
jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om
erhvervsuddannelse (forsøg).
Har været ansat ordinært hos arbejdsgiveren i Danmark i minimum 3 måneder umiddelbart forud for
uddannelsens påbegyndelse.
Skal modtage sædvanlig løn under uddannelsen.

Ledige vikarer:






Dagpengemodtagere, jobparate, aktivitetsparate over og under 30 og uddannelsesparate.
Sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i job eller driver selvstændig
virksomhed. Personer i ressourceforløb, og fleksjobvisiterede som modtager ledighedsydelse.
Personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter
integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
Kan ikke ansættes i jobrotation hos den arbejdsgiver, hvor personen senest har været ordinært ansat.
Skal ansættes i mindst 10 timer om ugen og modtage overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende
arbejde sædvanligt gældende løn.

LAB § 6 nr. 1-5, nr. 6 og nr. 7 som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, nr. 8, nr. 9 og modtager
ledighedsydelse, eller personer der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
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Voksenlærling
Lovgrundlag

Seneste nyt (ikrafttrædelse)





1. august 2020 - 31. december 2021 (forsøg)

Målgruppen udvides til også at omfatte beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse, kravet
om forudgående ledighed for ledige faglærte nedsættes fra 6 til 3 måneder og positivlisten for
voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse suspenderes.

LAB kap. 23
BAB kap. 19
Forsøgsbekendtgørelsen § 6

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.dk
Seneste aftale
LAB
BAB
Forsøg på beskæftigelsesområdet
VejleRetsdning
Orientering









Min. 25 år.
Dagpengemodtagere, jobparate, aktivitetsparate over og under 30 og uddannelsesparate,
sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb, personer i ressourceforløb,
fleksjobvisiterede som modtager ledighedsydelse, personer i revalideringsforløb og
førtidspensionister, ledige selvforsørgende.
Personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse, hvor uddannelsen ikke har været
anvendt i de seneste 5 år.
Ledige faglærte med mere end 3 måneders ledighed (forsøg).
Beskæftigede ufaglærte, eller beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse, hvor
uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år (forsøg).

Ledige jf. LAB § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, nr. 10 eller 11 eller personer omfattet af
selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller ledige selvforsørgende.
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Pulje til certifikater til piloter og flyveledere
Lovgrundlag


FL 21 § 17.46.46.20

Seneste nyt (ikrafttrædelse)
1. januar 2021 - 31. december 2021 (Pulje)

Flyvebranchens Personale Union (FPU) administrerer puljen og behandler løbende indkomne
ansøgninger.

Puljen giver tilskud til fornyelse af certifikater for afskedigede piloter, flyveledere og
flyveinformationsoperatører, der er fratrådt deres job i flyverbranchen efter den 11. marts 2020.

Det er piloterne, flyvelederne og flyveinformationsoperatørerne selv, der kan ansøge om midler fra
puljen.

Tilskud dækker også piloternes eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med fornyelsen af et
certifikat/rettighed. Fornyelse af helbredsgodkendelser og sprogpåtegninger. Der er et loft på
tilskud på 15.000 kr. pr. person pr. år.

Personer i målgruppen, som selv har afholdt udgifter til ovenstående aktiviteter siden den 11.
marts 2020 kan opnå tilskud fra puljen med bagudrettet virkning.

Læse mere (links)

Målgruppe

Star.Star.ddk
Skrivelse
Flyvebranchen.dk






Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør med bopæl i Danmark, der har
fratrådt deres job i flyverbranchen efter den 11. marts 2020.
”Grænsegængere” som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller
flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i
flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, som har afsluttet deres
uddannelse i Danmark mellem 1. januar 2020 og 31. juni 2021.
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