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Formålet med oversigten er at give et overblik over lediges uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, hvor er én eller flere positivlister. Oversigten 

indeholder både permanente og midlertidige ordninger. Oversigten er vejledende og brugen af den sikrer ikke, at der administreres i overensstem-

melse med reglerne. 

Ordning Indhold Område Hvor findes positivlisten? Hvornår opdateres positivlisten? 

Seks ugers jobrettet 

uddannelse 

Dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, som er ufaglærte, faglærte 

(erhvervsuddannelsesniveau) eller faglærte med en kort videregående uddannelse 

(akademiniveau) har ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Ledige inden for mål-

gruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår 

af en landsdækkende positivliste. 

Én landsdækkende  

positivliste. 

Den aktuelle positivliste findes på 

STAR's hjemmeside under Seks 

ugers jobrettet uddannelse 

Positivlisten opdateres én gang årligt. 

Kurser undtaget for ka-

rens ved seks ugers 

jobrettet uddannelse 

Dagpengemodtagere har – som et forsøg i 2020-2021 – ret til at gennemføre ud-

valgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Med 

forsøget er opstart på de udvalgte kurser således undtaget for den ellers gældende 

karensperiode på fem uger. De kurser der er undtaget for karens, fremgår af posi-

tivlisten. 

Én landsdækkende  

positivliste. 

Den aktuelle positivliste findes på 

STAR's hjemmeside under Seks 

ugers jobrettet uddannelse 

Positivlisten er gældende fra 1. august 

2020 til og med 31. december 2021 og 

opdateres ikke.  

Den regionale uddan-

nelsespulje 

Puljen er afsat for at understøtte, at flere dagpengemodtagere fra første ledigheds-

dag kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, som fremgår af en positivli-

ste, der er tilknyttet den region man bor i eller en tilstødende region. 

Otte regionale     

positivlister 

De otte regionale positivlister fin-

des på de regionale arbejdsmar-

kedsråds (RAR) hjemmesider un-

der Jobrettet voksen- og efterud-

dannelse (VEU) 

Positivlisterne opdateres to gange om 

året: 1. april og 1. oktober. 

Midlertidig ordning 

med ret til dagpenge 

på 100 pct. 

Puljen til uddannelsesløft giver ufaglærte dagpengemodtagere og faglærte dagpen-

gemodtagere med en forældet uddannelse mulighed for at tage en erhvervsuddan-

nelse, mens de er ledige. Den ledige modtager 80 pct. af højeste dagpengesats, 

(dog højst ens hidtidige dagpengesats). Hvis uddannelsen fremgår af den lands-

dækkende positivliste, kan den ledige få 100 pct. af den hidtidige dagpengesats. 

Forløb under ordningen skal senest påbegyndes 31. december 2020, da ordningen 

udløber. 

Én landsdækkende  

positivliste. 

Den aktuelle positivliste findes på 

STAR's hjemmeside på siden 

Igangværende puljer og forsøg un-

der siden til Uddannelsesløft 

Positivlisten er gældende fra 1. marts 

2017 til og med 31. december 2020 og 

opdateres ikke. 

Midlertidig ret til ud-

dannelsesløft inden for 

mangelområder på 110 

pct. af dagpengesat-

sen 

Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med for-

ældet uddannelse har ret til at påbegynde en hel erhvervsuddannelse med 110 pct. 

af deres individuelle dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste be-

løb. Det er et krav, at erhvervsuddannelsen tages inden for et område med mangel 

på arbejdskraft, dvs. at erhvervsuddannelsen skal fremtræde på positivlisten. Ord-

ningen udløber den 31. december 2021. 

Én landsdækkende  

positivliste. 

Den aktuelle positivliste findes på 

STAR's hjemmeside under Midler-

tidig ret til uddannelsesløft inden 

for mangelområder 

Positivlisten er gældende fra 1. august 

2020 til og med 31. december 2021 og 

opdateres ikke.  


