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Dagpenge og uddannelse 
 
Du kan som hovedregel ikke uddanne dig sam-
tidig med, at du er på dagpenge. Der findes dog 
visse undtagelsestilfælde, hvor du alligevel kan 
modtage dagpenge, mens du uddanner dig. 
 
Det er en betingelse for at kunne blive omfattet 
af en af undtagelserne, at du står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, mens du deltager i under-
visning. Det betyder bl.a., at du aktivt skal søge 
arbejde og være parat til at påbegynde arbejde 
med dags varsel. Du skal også deltage i de 
tilbud, du får fra jobcentret. 
 
Du skal være opmærksom på, at du også skal 
være villig til at opgive undervisningen for at 
starte i fuldtidsarbejde. 
 
Det er vigtigt, at du giver Ase besked, hvis du 
starter på en uddannelse eller et kursus. 
 
Hvilken undervisning kan du vælge, når du 
modtager dagpenge? 
 
Aftenskole 
Du må deltage i traditionel aftenskole-
undervisning som fx sprogundervisning, 
hobbybetonede fag og lignende. 
 

8.-10. klasse 
Du må gerne følge undervisning svarende til 
folkeskolens 8.-10. klassetrin (uanset timetal). 
 

Under 20 timer om ugen og uden ret til SU 
Du må også deltage i anden undervisning under 
20 timer om ugen, hvis den uddannelse du har 
valgt, ikke giver ret til SU (Statens uddannelses-
støtte) som heltidsuddannelse. Hvis undervis-
ningen også kan tages på en uddannelse, der 
berettiger til SU, må du ikke deltage i under-
visningen og samtidig modtage dagpenge. 
 

Enkeltfag på gymnasium/HF 
Du må også gerne gå til enkeltfagsundervisning 
under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau. 
Det gymnasiale niveau omfatter studenter-
eksamen (STX), højere forberedelseseksamen 
(HF), højere handelseksamen (HHX) og højere 
teknisk eksamen (HTX). 

Du må gerne gå til undervisning i enkeltfag på 
gymnasialt niveau, selvom du også følger 
undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. 
klassetrin. 
 
A-kasse kurser 
Du må også deltage i undervisning i op til 2 uger 
(uanset timetal), hvis undervisningen arrangeres 
af din faglige organisation, jobcentret eller  
Ase. Undervisningen skal have til formål at 
styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Åben uddannelse 
Hvis du har en uddannelse på mindst 18 
måneder, må du deltage i undervisning under lov 
om åben uddannelse og lov om universiteter. 
Men undervisningen må ikke være en ny 
uddannelse. Undervisningen skal have 
tilknytning til din hidtidige uddannelse fx en 
ajourføring af et fagligt område. 
 
Undervisningen må højst være på 6 timer om 
ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. 
 
Du kan kun deltage i åben uddannelse inden for 
de første 6 måneders sammenlagt ledighed. 
 
Unge under 25 år 
Er du under 25 år, må du deltage i højskole- og 
daghøjskoleforløb inden for de første 6 
måneders sammenlagt ledighed. Du skal være 
opmærksom på, at din dagpengesats nedsættes, 
mens du deltager i højskoleforløbet. 
 
Fortsat uddannelse 
Hvis du er fyldt 25 år, og du i mindst i 2 år har 
deltaget i en uddannelse samtidig med, at du har 
haft fuldtidsarbejdearbejde, kan du fortsat 
deltage i undervisningen og modtage dagpenge. 
Men undervisningen skal foregå efter kl. 16 eller 
på lørdage og søn- og helligdage. Der er nogle 
yderligere betingelser og begrænsninger til 
denne uddannelsesmulighed.  
 
Kontakt Ase herom, hvis det er aktuelt. 
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Udenlandske uddannelser 
Det er kun muligt at deltage i danske 
uddannelser. Dette gælder, uanset om              
du deltager i uddannelsen som fjernstudie    
online fra Danmark. 
  
Sig ikke nej til arbejde 
Hvis du vil deltage i undervisning, er der flere 
betingelser, du skal opfylde for at bevare retten 
til dagpenge. 

1. Du skal være til rådighed for arbejds-
markedet. Det betyder, at du ikke må sige 
nej, hvis du får tilbudt et arbejde. Du skal 
hele tiden være parat til at afbryde under-
visningen for at tage arbejde. 

2. Du skal tage imod og deltage i de tilbud du 
får fra jobcentret. 

3. Du skal stadigvæk selv søge arbejde, som vi 
har aftalt i aftalen om Krav til Jobsøgning. 

4. Du må ikke opholde dig i udlandet, selvom 
det er for at følge uddannelsen. 

 
Jobrettet uddannelse 
Der er mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet 
uddannelse. Du kan tidligst deltage efter 5 ugers 
sammenlagt ledighed. Hvis kurset er ”særligt 
relevant for arbejdsmarkedet behov”, er der intet 
krav om 5 ugers forudgående ledighed. Det 
gælder for uddannelsesforløb, der er påbegyndt 
senest 31. december 2021. 
 
Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet 
inden for de første 9 måneders sammenlagt 
ledighed. Denne regel gælder ikke for 
uddannelse, der er påbegyndt i perioden           
1. september 2021 - 31. december 2022. 
 
Er du ikke fyldt 25 år, skal uddannelsen være 
afsluttet inden for de første 6 måneders 
sammenlagt ledighed. Denne regel gælder ikke    
for uddannelse, der er påbegyndt i perioden         
1. september 2021 - 31. december 2022. 
 
Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden 
for jobrettet uddannelse, herunder hvilke 
betingelser, du skal opfylde, samt hvilke 
uddannelser, du kan deltage i. 
 
 
 
 
 
 

Tilmeldt jobcentret 
For at deltage i uddannelse, skal du altid være 
tilmeldt jobcentret som ledig dagpengemodtager.  
 
Husk at give besked 
Du har pligt til at give Ase besked om ethvert 
forhold, der kan have betydning for din ret til 
dagpenge. Det gælder også, når du deltager i 
undervisning. 
 
Du skal oplyse om; 

• hvilken slags undervisning du deltager i, 

• hvor mange timer du deltager i undervisning 
og 

• hvor undervisningen foregår. 

 
Jobcentret skal også have besked om, at du 
deltager i undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


