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Jobrettet uddannelse 
 
Jobrettet uddannelse 
Når du er ledig og har fået godkendt din ansøgning 
om dagpenge, har du mulighed for at deltage i 6 
ugers jobrettet uddannelse. 
 
Hvem kan deltage? 
Retten gælder for: 
    Ufaglærte; du har afsluttet folkeskolen og har 

måske en gymnasial uddannelse. 
 

    Faglærte; du har en erhvervsuddannelse, en 
erhvervsfaglig grunduddannelse, en 
lærlingeuddannelse eller lignende. 
 

    Ledige, der har en kort videregående 
uddannelse, som ikke overstiger en 
uddannelse på erhvervsakademiniveau og 
som samtidig har en erhvervsuddannelse.  

Hvis du arbejder på nedsat tid som lønmodtager 
eller har en selvstændig bibeskæftigelse, kan du 
ikke deltage i jobrettet uddannelse. Til gengæld kan 
du søge SVU- eller VEU-godtgørelse efter de 
regler, der gælder for disse ydelser.  
 
Hvornår kan du begynde? 
Du kan påbegynde jobrettet uddannelse efter         
5 ugers sammenlagt ledighed. Hvis kurset er 
”særligt relevant for arbejdsmarkedets behov”, er 
der intet krav om 5 ugers forudgående ledighed. 
Det gælder for uddannelsesforløb, der er 
påbegyndt senest 31. december 2021. 
 
Det er vigtigt, at du ikke påbegynder jobrettet 
uddannelse, før Ase har godkendt din ansøgning. 
 
Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet 
inden for de første 6 måneders sammenlagte 
ledighed. Denne regel gælder ikke i perioden fra   
1. september 2021 til 31. december 2022. 
 
Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet 
inden for de første 9 måneders sammenlagte 
ledighed. Denne regel gælder ikke i perioden fra   
1. september 2021 til 31. december 2022. 
 
 

Hvis du er begyndt på en uddannelse i din 
opsigelsesperiode, er der mulighed for at fortsætte 
uddannelsen i op til 6 uger fra første ledige dag, 
såfremt betingelserne for deltagelse i jobrettet 
uddannelse er opfyldt.  
 
Hvilken uddannelse? 
Du kan deltage i de uddannelser, der fremgår af 
den landsdækkende positivliste. Du finder 
positivlisten på www.star.dk  
 
Du kan kombinere kurser fra positivlisten og 
tilmelde dig løbende, så længe de er indenfor 
samme erhvervsgruppe.  
 
Hvis et kursus/uddannelsesforløb til og med 
erhvervsuddannelsesniveau afholdes som 
fjernundervisning, kan du ikke deltage i 
uddannelsen som jobrettet uddannelse. 
 
Deltagelse i et kursus/uddannelsesforløb på 
videregående niveau kræver, at du er fyldt 25 år 
og at der er tale om heltidsundervisning. 
 
Hvordan søger du? 
Du kan søge om deltagelse i jobrettet uddannelse 
ved at udfylde ansøgningsblanket AR237. 
Ansøgningsblanketten skal udfyldes af dig og 
uddannelsesinstitutionen, før den sendes ind til os 
til godkendelse. Du kan få udleveret ansøgnings-
blanketten på uddannelsesinstitutionen. 
 
Hvad med rådighed under kursusdeltagelse? 
Du er fritaget fra at stå til rådighed, når du deltager 
i jobrettet uddannelse. 
 
Du skal sørge for, at dit CV er aktivt under hele 
uddannelsen.  
 
Hvad får jeg udbetalt under uddannelsen? 
Du får udbetalt dagpenge med din dagpengesats 
under 6 ugers jobrettet uddannelse. 
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Befordringsgodtgørelse 
Hvis du deltager i jobrettet uddannelse i form af 
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), kan du 
søge om befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen 
udgør i 2023: 1,10 kr. pr. km. 
 
Du kan få befordringsgodtgørelse for afstanden 
mellem bopæl og uddannelsessted og tilbage igen. 
Der er ikke godtgørelse for de første 24 km pr. dag. 
 
Hvis du er indkvarteret under uddannelsen, kan du 
søge om befordringsgodtgørelse ved uddannelsens 
start og afslutning, helligdage og hver weekend. 
 
Befordringsgodtgørelsen bliver udbetalt, når 
uddannelsen er afsluttet. Godtgørelsen er skattefri. 
Du skal søge om befordringsgodtgørelse senest 
4 måneder efter uddannelsen er afsluttet. 
 
Kost og logi 
Hvis du deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og 
har mere end 120 km i transport mellem din bopæl 
og uddannelsessted og retur, er det muligt at søge 
om tilskud til kost og logi, såfremt du er indkvarteret 
under uddannelsen. 
 
Denne ordning administreres af jobcentret. Du skal 
derfor kontakte jobcentret for nærmere oplysninger 
om betingelserne for at få tilskuddet. 
 
Vil du vide mere? 
Hvis du vil vide mere om jobrettet uddannelse, er 
du velkommen til at ringe til os på 7013 7013 eller 
kontakte os via ase@ase.dk 
 
Læs om Ases mange produkter på ase.dk eller 
scan koden her. 
 
 
 


