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Uddannelsesløft - for dig over 30 år
Hvad er Uddannelsesløft?
Gennem et ’Uddannelsesløft’ kan du som ledig dagpengemodtager blive faglært, mens du er ledig.
Som faglært kan du bl.a. opnå højere indkomst, større jobsikkerhed og øget arbejdsglæde.

Hvad er betingelserne?
• Du er over 30
• Du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (ikke anvendt de seneste 5 år)

Hvilke uddannelser?
Uddannelsesløft gælder alle erhvervsuddannelser.

Hvordan er økonomien?
Det afhænger af den uddannelse, du vælger;
• Hvis du vælger en uddannelse fra den gældende positivliste med gode muligheder for job
efterfølgende, kan du få 100 procent af din dagpengesats under uddannelsen.
(OBS: Hvis du påbegynder uddannelse i 2021, kan du få 110 procent af din dagpengesats indenfor
særligt udvalgte uddannelser).
• Hvis du vælger andre uddannelser, kan du modtage op til 80 procent af den maksimale dagpengesats
under uddannelsen - med mulighed for at låne op til 100 procent.

Hvem kontakter jeg først?
Dit jobcenter eller din a-kasse med henblik på sparring omkring dine tanker om uddannelse samt en
vurdering af, om du er i målgruppen for Uddannelsesløft.

Hvem vurderer mine kompetencer?
Det gør uddannelsesstedet.
Før du starter uddannelse, skal du have vurderet dine nuværende kompetencer og de kurser, du allerede
har, for at se, hvad du mangler for at blive faglært. Du vil normalt blive vurderet af det uddannelsessted,
der har uddannelser inden for det område, hvor du har erfaring.

Hvordan kommer jeg videre?
Du kan få hjælp af dit jobcenter, a-kassen og/eller af uddannelsesstedet til at få sammensat det forløb,
du skal bruge for at blive faglært.
Du kan også kontakte en af Boost Bornholms konsulenter
Virksomhedskonsulent Christina Thunø 		
Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen
Virksomhedskonsulent Martin Svart 		
Projektleder Henrik Juul-Pedersen		

mobil: 6012 1846, mail: chth@cabh.dk
mobil: 2327 1842, mail: ea@cabh.dk
mobil: 6012 1848, mail: masv@cabh.dk
mobil: 6012 1814, mail: hjp@cabh.dk

Hvorfor er uddannelsesløft en gevinst for mig?
•
•
•
•
•

Bliver faglært
Får en større selvbevidsthed
Står stærkere i jobsøgningen
Bruger ledighed til opkvalificering
Særligt gode økonomiske vilkår netop nu

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

