
Boost Bornholm
Fra faglært til videregående niveau

Jeg er faglært - kan jeg videreuddanne mig?
Ja- din erhvervsuddannelse giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse.
Du kan læse videre på eksempelvis et erhvervsakademi eller en professionshøjskole.
 
Erhvervsakademiuddannelser er videregående uddannelser, der typisk varer 2 år.
De består af både praktisk og teoretisk undervisning og retter sig mod et bestemt erhverv eller en 
profession. 

Professionsbacheloruddannelser er videregående uddannelser, der typisk varer 3½ år. 
De består af både praktisk og teoretisk undervisning, og mange af dem retter sig mod et bestemt 
erhverv eller en profession. 

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, du kan tage på deltid. Du tilmelder dig et 
modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.

Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Man skal desuden have en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget.

Er du faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau. 

Har du allerede en erhvervsakademiuddannelse, kan du specialisere eller ajourføre dig fagligt med 
enkelte moduler.

Diplomuddannelser er videregående uddannelser, man kan tage på deltid.

Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Som hovedregel skal man desuden 
have en erhvervsakademiuddannese eller en akademiuddannelse for at blive optaget.

Typisk varer en hel uddannelse 3 år. Nogle uddannelser kan tilrettelægges på fuld tid over et år.

Akademi- og diplomuddanneler består af moduler, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen 
til en fuld akademi-/diplomuddannelse.

Et modul varer typisk et semester på deltid, men kan også tilrettelægges som et mere koncentreret 
forløb over få uger.

En hel akademi-/diplomuddannelse svarer til et års studium på fuld tid. På deltid varer uddannelsen 
typisk tre år.

Økonomi
Se bagsiden.

Det lyder interessant, hvordan kommer jeg videre?
Du kontakter en af Boost Bornholms konsulenter, så aftaler vi sammen det videre forløb. 

        Virksomhedskonsulent Christina Thunø  mobil: 6012 1846, mail: chth@cabh.dk

        Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen  mobil: 2327 1842, mail: ea@cabh.dk

        Virksomhedskonsulent Martin Svart   mobil: 6012 1848, mail: masv@cabh.dk

        Projektleder Henrik Juul-Pedersen  mobil: 6012 1814, mail: hjp@cabh.dk
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SVU
SVU er en økonomisk støtte til beskæftigede, der efter aftale med sin arbejdsgiver tager 
uddannelsesorlov for at efter- eller videreuddanne sig - eksempelvis på videregående niveau.

SVU giver økonomisk mulighed for, at medarbejdere kan efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden.
Enten får medarbejderen SVU som kompensation for sin løn - eller også får arbejdsgiveren SVU som 
erstatning for den manglende arbejdskraft.

Hvilke krav er der til den studerende?
•	 Skal være over 25 år
•	 Skal have været selvstændig eller arbejdet hos sin nuværende arbejdsgiver de seneste 26 uger 

(særlige regler for sæsonansatte og vikarer)
•	 Ingen videregående uddannelse i forvejen
•	 Skal bo i Danmark eller være dansk statsborger
•	 Må ikke modtage anden offentlig støtte til leveomkostninger

Derudover skal uddannelsen berettige til SVU, og der skal være indgået aftale om orlov til 
uddannelsen arbejdsgiver og studerende imellem.

Sats
Deltages der i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 60 % af højeste dagpengesats = 2.676 kr. pr. 
uge (2021).

Deltagerbetaling
Deltagerbetalingen varierer fra institution til institution og fra fag til fag. Kontakt den relevante 
uddannelsesinstitution for nærmere oplysninger.

Er der andre tilskudsmuligheder?
Er den studerende ansat under en overenskomst, er der i mange tilfælde mulighed for at søge
kompetence- og/eller udviklingsfonde om tilskud til dækning af deltagerbetaling og lønudgifter.

Derudover har ufaglærte og faglærte mulighed for at søge om tilskud fra Omstillingsfonden på op til 
10.000 kr. pr. år til dækning af deltagerbetaling ved deltagelse på akademi- eller diplomuddannelser.
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