Oversigt over lediges uddannelsesmuligheder
i beskæftigelsesindsatsen
Oversigten indeholder tre skemaer, der tilsammen skal give et overblik over lediges muligheder for vejledning og opkvalificering, der kan gives til forskellige målgrupper bl.a. efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Oversigten er vejledende og brugen af den sikrer ikke, at der administreres i overensstemmelse med
reglerne.
Oversigten er gældende per 1. januar 2022.

Bestemmelse

Ordinær
uddannelse

Øvrig
vejledning og
opkvalificering

Ret til læse,
skrive og
regnekursus

Ret til
realkompetencevurdering

Ret til uddannelse for personer,
der har arbejdet i
minkerhvervet eller
følgeerhverv

Pulje til certifikater til
piloter og flyveledere

LAB § 90

LAB § 91

LAB § 93

LAB § 93

LAB § 97 b

FL. § 17.46.46.20.

Målgrupper i LAB § 6
Dagpengemodtagere














Kontanthjælpsmodtagere
Alle øvrige målgrupper

undtagen fleksjobbere
Krav om højeste uddannelsesniveau



















Ufaglært







Faglært







Alderskrav
Ledige skal være fyldt 30
år

Mulighed  Retskrav 












Kun
dagpengemodtagere

Udløb af midlertidige
ordninger

Bemærkninger



Førtidspensionister
er undtaget

En ret fra første
ledighedsdag, hvis
en test viser
behov.

31.12.2022

31.12.2022

30.6.2022

Forsøg med ret til
RKV for faglærte.

Sygedagpengemodtager og
personer i jobafklaringsforløb, som
er i et ansættelsesforhold eller
driver selvstændig virksomhed, er
undtaget.

Ordningen administreres af
Flyvebranchens Personale
Union (FPU).
Tilskud til private.
Beskæftigede kan også
benytte ordningen.

Oversigt over lediges uddannelsesmuligheder
i beskæftigelsesindsatsen
Løft til faglært

Korte kurser

Voksenlærlingeordningen

Puljen til uddannelsesløft

Ret til uddannelsesløft på 110
pct. af dagpengesatsen inden
for mangelområder

Seks ugers
jobrettet
uddannelse

Den regionale
uddannelsespulje

LAB § 155

LAB § 96

LAB § 97 a

LAB § 48

LAB § 97

Dagpengemodtagere











Kontanthjælpsmodtagere





Alle øvrige målgrupper
(undtagen fleksjobbere)



Bestemmelse
Målgrupper i LAB § 6



Ledighedsydelsesmodtagere

Specifikke målgrupper
Krav om højeste uddannelsesniveau
Ufaglært









Faglært med forældet
uddannelse









Faglært





Faglært med KVU



Alderskrav
Ledige skal være fyldt 30
år
Ledige skal være fyldt 25
år





















Udløb af midlertdige
ordninger
Positivliste

Bemærkninger

Mulighed  Retskrav 

Kun for faglærte
Krav om forudgående ledighed
afhængig af målgruppe. Faglærte
omfatter også personer med
videregående uddannelser.
Kun jobparate 

Jobparate
kontanthjælpsmodtagere kan
kun få tilbud om et
grundforløb.

31.12.2022

31.12.2022




Forsøg med
suspension af
referenceperioden



