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VEU-godtgørelse
VEU-godtgørelse er en godtgørelse, du kan få
ved deltagelse i forskellige kurser og uddannelser,
når du er i arbejde som lønmodtager eller selvstændig.

såkaldt ”certifikatuddannelse” og få fuld løn
under deltagelse i uddannelsen.
• Du skal have en tilknytning til Danmark, forstået
på den måde, at hvis du er lønmodtager, skal
din arbejdsgiver være underlagt dansk
lovgivning. Det samme gør sig gældende, hvis
du er selvstændig – din virksomhed skal være
underlagt dansk lovgivning.

Hvis du er lønmodtager på nedsat tid med faste
timer og får supplerende dagpenge fra Ase, kan
du også søge VEU-godtgørelse. Du kan læse
mere om reglerne i denne folder.
Hvilke uddannelser?
VEU-godtgørelse kan eksempelvis udbetales til
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU kurser) og
enkeltfag på erhvervsuddannelser.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse?
Du kan kun få VEU-godtgørelse til den samme
uddannelse tre gange inden for et kalenderår.
Eneste undtagelse til denne regel er, hvis du
deltager i en multiplanuddannelse.

På www.uddannelsesguiden.dk kan du se, om
den uddannelse, du ønsker at tage, giver ret til
VEU-godtgørelse.

Der kan udbetales VEU-godtgørelse i op til 10
uger, svarende til 370 timer inden for et
kalenderår. Visse uddannelser er undtaget fra
denne begrænsning – kontakt Ase, hvis det bliver
aktuelt.

Bemærk, at der ikke kan udbetales VEUgodtgørelse til en uddannelse, der er arrangeret
som fjernundervisning.

Hvor meget kan du få i VEU-godtgørelse?
Du får en godtgørelse svarende til højeste
dagpengesats – det svarer i 2018 til 860 kr.
pr. dag a 7,4 time i en 5-dages uge. Deltager
du i deltidsundervisning, beregnes godtgørelsen
i forhold til antallet af undervisningstimer. Du kan
højst få for 37 timer om ugen eller 7,4 timer pr.
dag.

Hvem kan få godtgørelse?
Du kan få VEU-godtgørelse, hvis du er:
• I arbejde som lønmodtager hos en privat eller
offentlig arbejdsgiver, eller hvis du
• Er selvstændig erhvervsdrivende.
Modtager du løn under uddannelsen, er det
din arbejdsgiver, der kan søge om VEUgodtgørelsen.

Ved fravær fra undervisningen får du ikke
godtgørelse.

Hvilke betingelser skal opfyldes?
• Uddannelsen skal afholdes efter reglerne i
lovene om uddannelse.

Antallet af arbejdstimer samtidig med
uddannelsen?
Du skal have nedsat din arbejdstid for at få ret til
godtgørelsen. Du kan højst få godtgørelse for det
antal timer, du får nedsat din arbejdstid, som
følge af, at du deltager i uddannelsen.

• Du skal opfylde de adgangskrav og aldersbetingelser for den pågældende uddannelse.
Spørg om betingelserne på skolen.
• Du må ikke have en uddannelse, der er på et
højere niveau end en erhvervsuddannelse,
medmindre du ikke har brugt din uddannelse
de sidste 5 år.

Eksempel:
Du er selvstændig og deltager i et kursus på fuld
tid (37 timer pr. uge)
• Normalt arbejder du 45 timer om ugen i din
virksomhed.

• Du skal som lønmodtager have været ansat
hos arbejdsgiveren i mindst 14 dage forud for
uddannelsens påbegyndelse eller deltage i en
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Er du selvstændig, får du selvfølgelig selv
godtgørelsen. Hvis du driver virksomheden i
selskabsform som A/S eller ApS, er det dog
selskabet, der får godtgørelsen – forudsat, at der
er udbetalt sædvanlig løn til dig.

• Under kurset arbejder du kun 15 timer i
virksomheden.
Du kan højst få for de 30 timer pr. uge, du
arbejder mindre under kurset.

Udbetalingen af VEU-godtgørelse sker først, når
du har gennemført uddannelsen, og skolen har
bekræftet, at du har været til stede under
uddannelsen. Der udbetales som hovedregel ikke
for perioder, hvor du har været fraværende eller
for perioder, hvor uddannelsesstedet har holdt
lukket.

NB! Det er ikke nok at ”flytte” arbejdstimerne til et
andet tidspunkt på ugen. Bemærk også,
• at du ikke kan få godtgørelse for dage,
hvor du normalt ikke arbejder i din virksomhed, og
• at du som lønmodtager ikke kan få
godtgørelse for dage, hvor du normalt
ikke arbejder, fx fordi du er deltidsansat, eller
kurset foregår i din fritid.

Befordringstilskud
Hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse
eller deltager i et enkeltfag, der er optaget i en
fælles kompetencebeskrivelse, kan du få
befordringstilskud.

Hvis du har andet arbejde under deltagelsen i
uddannelsen, fx hvis du er kombinationsforsikret
og arbejder både i din selvstændige virksomhed
og som lønmodtager, tæller alt dette arbejde
med, når man skal opgøre arbejdstiden.

Tilskuddet udgør 0,97 kr. pr. km (2018-niveau).
Kilometerafstanden beregnes fra din bopæl til
uddannelsesstedet og retur.
Du får kun tilskud for de kilometer, der pr. dag
ligger ud over 24 kilometer, dog højest for 576 km
pr. dag. Du kan ikke få refunderet de faktiske
udgifter, fx en færge- eller brobillet.

Hvordan søger du om godtgørelse?
Hvis du modtager løn fra din arbejdsgiver, er det
din arbejdsgiver, der skal søge om VEUgodtgørelse på www.efteruddannelse.dk.

Du kan også få befordringstilskud i forbindelse
med indkvartering. Der kan ved indkvartering
udbetales befordringstilskud ved uddannelsens
start og afslutning, ved søgnehelligdage og hver
weekend til transport frem og tilbage. Tilskuddet
ydes for afstanden mellem bopæl og
uddannelsesstedet, dog højst for 400 km pr.
rejse.

Modtager du ikke løn under uddannelsen eller er
du selvstændig, skal du selv også søge om VEUgodtgørelse. Du søger om godtgørelsen på
www.efteruddannelse.dk.
Du kan også søge om VEU-godtgørelse ved at
benytte et papirskema, som du kan få udleveret
på uddannelsesstedet.

Er det samlede tilskud pr. uddannelse under
38,00 kr. (2018-niveau), udbetales det ikke.

Det er vigtigt, at du afleverer ansøgningen til Ase
senest 4 uger efter uddannelsens afslutning.
Ellers mister du retten til VEU-godtgørelse.

Tilskuddet er ikke skattepligtigt.

Hvem udbetaler vi til?
Er du lønmodtager, og får du sædvanlig løn fra
din arbejdsgiver, udbetales godtgørelsen til din
arbejdsgiver. I kan også aftale, at du ikke får løn
når du deltager i uddannelsen. Så udbetales
VEU-godtgørelsen til dig. Det er et krav, at
uddannelsen foregår i arbejdstiden.

Befordringstilskuddet får du sammen med VEUgodtgørelsen, når uddannelsen er afsluttet.
Du kan kun få befordringstilskud, hvis du
samtidigt får VEU godtgørelse.
Vi skal have modtaget ansøgningen om
befordring senest 4 uger efter uddannelsen er
afsluttet.

Foregår uddannelsen i fritiden eller under en
ferieperiode, vil der ikke blive udbetalt VEUgodtgørelse.

2

Tilskud til kost og logi
Hvis du er indkvarteret uden for din bopæl under
deltagelsen i uddannelsen, kan du søge om
tilskud til udgifter til kost og logi. Ansøgning
afleverer du til uddannelsesstedet senest 4 uger
efter du har afsluttet uddannelsen, som også
udbetaler tilskuddet.
Fast sats kan mistes
Du skal være opmærksom på, at perioder med
VEU kan betyde, at du ikke ved senere ledighed
kan få udbetalt fast sats.
Som selvstændig må du have op til 6 måneders
fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse i de 3 seneste regnskabsår forud for
ledigheden uden af den grund at miste retten til
fast sats.
Som lønmodtager må du i de seneste 3 år før
ledigheden have perioder med VEU-godtgørelse.
Perioderne må udgøre højst 4 uger ad gangen,
uden at du mister retten til fast sats. Hvis en
periode udgør mere end 4 uger, mister du
muligheden for at få udbetalt fast sats ved
ledighed.
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Du kan søge om SVU til uddannelser på
folkeskole- eller gymnasialniveau og til visse
videregående uddannelser.
SVU-ordningen administreres og udbetales af
Styrelsen for Videregående Uddannelser og
Uddannelsesstøtte.
Hvis du er ledig, kan du ikke få SVU.
På svu.dk kan du også læse mere om de øvrige
betingelser for at få SVU samt se en komplet liste
over uddannelser.
Om du skal søge VEU eller SVU afhænger derfor
af den uddannelse, som du ønsker at tage.
Du er også velkommen til at kontakte os
på 7013 7013 eller via mitase.dk
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