Boost Bornholm

AMU - til dig som godt vil opkvalificeres
Hvad er AMU?

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse og er efteruddannelse til både faglærte og ufaglærte.
Kurserne er korte og kan tages enkeltvis eller sammensættes til et længere forløb.
Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.
På den måde kan de passe sammen med et arbejde.
Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsudannelserne.
Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.

Hvad kan jeg bruge det til?

AMU-kurser giver dig nye kompetencer og værktøjer, der er rettet direkte mod erhvervslivet både nutidens og fremtidens.

Hvem kan deltage?

Alle har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Man
kan deltage på AMU som medarbejder, ledig eller selvstændig.
Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund.
Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal man opfylde eventuelle adgangskrav.

Hvilke kurser findes der, og hvordan tilmelder man sig?

På efteruddannelse.dk kan man finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse
og befordringstilskud m.m.

Hvad med økonomien?
Beskrivelse af økonomien ifm. deltagelse på AMU-kursus er uddybende beskrevet på bagsiden.

Det lyder interessant, hvordan kommer jeg videre?

Du kontakter en af Boost Bornholms konsulenter, så aftaler vi sammen det videre forløb.
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Boost Bornholm

AMU - til dig som godt vil opkvalificeres - Økonomi
Hvad koster det?

Hvis du er ufaglært eller faglært, koster det mellem 126 og 188 kr. pr. dag at deltage i AMU-kurser.
Hvis du har en videregående uddannelse, skal du normalt betale fuld pris for at deltage i et
AMU-kursus, medmindre du ikke har anvendt uddannelsen de seneste 5 år.
Inden for det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel
ingen deltagerbetaling.

Hvad med min indtægt?

Hvis du er i arbejde, vil du typisk modtage løn i kursusperioden. Din arbejdsgiver har mulighed
for VEU-godtgørelse, hvis du ikke har en videregående uddannelse.
Har du en videregående uddannelse, er der også mulighed for VEU-godtgørelse, hvis du ikke har
benyttet denne de seneste 5 år.
Hvis du ikke modtager løn i kursusperioden, udbetales evt. VEU-godtgøelse direkte til dig.
Satsen for VEU-godtgørelse er i 2020 på 119,05 kr. pr. time. Det svarer til 881 kr. pr. fuld kursusdag.

Er der tilskud til transport?

Hvis du eller din arbejdsgiver modtager VEU-godtgørelse, kan der samtidig søges om befordringstilskud til transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet.
Der ydes tilskud til daglig befordring for de kilometer, der ligger udover de første 24 km. Tilskuddet er i 2020 på 0,98 kr. pr. km.

Hvad hvis uddannelsesstedet ikke er på Bornholm?

Der ydes befordringstilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse opstart og afslutning af kursus
samt rejser i forbindelse med weekender og helligdage.
Derudover er der mulighed for tilskud til kost og logi, hvis kurset strækker sig over mere end én
dag.
Tilskuddet til kost og logi udgør max. 500 kr. pr. overnatning.
Tilskud til befordring og kost og logi er afhængigt af, at der modtages VEU-godtgørelse.

Er der andre tilskudsmuligheder?

Er du ansat under en overenskomst, er der i de fleste tilfælde mulighed for at søge kompetenceog/eller udviklingsfonde ift. yderligere dækning af deltagerbetaling og lønudgifter.
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