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6 ugers jobrettet uddannelse 

Lovgrundlag  

 LAB § 48 

 Forsøgsbekendtgørelsen § 8 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

OPHØRT 

1. september 2021 – 31. december 2022 (forsøg) 

 Suspension af referenceperioden, så målgruppen har ret til seks ugers jobrettet uddannelse i hele 

dagpengeperioden.  

Læse mere (links) 

Star.dk  

LAB 

Bekendtgørelse 

Bekendtgørelse om Fleksjob 

Bekendtgørelse om Forsøg på 

beskæftigelsesområdet 

Vejledning 

Orientering 

Positivliste 

Vejledende forløb 

Målgruppe 

 Dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse. 

 Personer i målgruppen der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der overstiger en 

erhvervsuddannelse eller overstiger en uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse. 

 Personer i målgruppen der ikke har en videregående uddannelse, der overstiger en uddannelse på 

erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der 

kan sidestilles med en erhvervsuddannelse. 

 Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter fem ugers ledighed (karens). 

LAB § 6 nr. 1, og nr. 9, som modtager ledighedsydelse. 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/6-ugers/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1179
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1176
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1176
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2166
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2166
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9203
https://star.dk/media/14477/orienteringsskrivelse-om-udmoentning-af-opkvalificeringsaftaler.pdf
https://star.dk/media/18302/national-positivliste-2021-august.pdf
https://star.dk/media/18304/vejledende-forloeb-2021-august.pdf
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Den regionale uddannelsespulje 

Lovgrundlag 

 LAB § 97 

 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

1. januar 2022 

 Forsøget med ret til et kort kursus er ophævet.  

 

Læse mere (links) 

Star.dk 

Seneste aftale 

LAB 

LOV nr. 2201 af 29/12/2020 § 1 

Bekendtgørelse 

Bekendtgørelse om Forsøg på 

beskæftigelsesområdet 

Orientering 1 

Orientering 2 

Målgruppe 

 Der kan gives tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for den regionale uddannelsespulje til 

alle målgrupper i LAB § 6, bortset fra fleksjobbere, medmindre de modtager ledighedsydelse. 

 

LAB § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse og nr. 10-13. 

 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/den-regionale-uddannelsespulje/
https://bm.dk/media/14071/uddybende-beskrivelse-af-alle-initiativer-i-de-to-aftaler.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2201
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1974
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2166
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2166
https://star.dk/media/14477/orienteringsskrivelse-om-udmoentning-af-opkvalificeringsaftaler.pdf
https://star.dk/media/15529/orientering-om-l79-og-stimuli-tiltag-21-12-2020.pdf
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Puljen til uddannelsesløft (80 pct. dagpenge) 

Lovgrundlag  

 LAB § 96 

 LAB § 55, stk. 4. 

 Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 

48 a 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

1. august 2020 

 Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere 

end dagpengeperioden. Man vil så få den ydelse, man herefter evt. er berettiget til (fx SU). 

 Dagpengemodtagere kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse. 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for 

introduktionsprogrammet kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft. De kan 

ligeledes fortsætte grundforløbet, hvis de skifter ydelse undervejs. 

 Der er adgang til alle erhvervsuddannelser, også de som ikke udbyder skolepraktik. 

Læse mere (links) 

Star.dk 

Seneste aftale 

LAB 

LOV nr. 1054 af 30/06/2020 § 1 

Bekendtgørelse 

Vejledning 

Orientering 

 

Målgruppe 

 Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for 

introduktionsprogrammet. 

 Personen skal være fyldt 30 år. 

 Det er et krav at personen er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse, (uddannelsen må 

ikke have været anvendt i de seneste 5 år). Ved faglærte forstås personer med en 

erhvervsuddannelse, eller anden erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med en 

erhvervsuddannelse.  

 

LAB § 6 nr. 1-2. 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/uddannelsesloeft/puljen-til-uddannelsesloeft/
https://bm.dk/media/14071/uddybende-beskrivelse-af-alle-initiativer-i-de-to-aftaler.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1054
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1122
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9598
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9598
https://star.dk/media/14477/orienteringsskrivelse-om-udmoentning-af-opkvalificeringsaftaler.pdf
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Ret til uddannelsesløft inden for mangelområder (110 pct. dagpenge) 

Lovgrundlag  

 LAB § 97 a 

 Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 

48 a 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

1. august 2020 - 31. december 2022 (midlertidig ordning)  

 Dagpengemodtagere har ret til en hel erhvervsuddannelse med 110 pct. af deres individuelle 

dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis erhvervsuddannelsen 

optræder på positivlisten. 

 Uddannelsen kan strække sig længere end dagpengeperioden. Man vil så få den ydelse, man 

herefter evt. er berettiget til (fx SU). 

 Personen har ikke pligt til at tage imod tilbuddet, men når det er aftalt, har personen pligt til at 

påbegynde og deltage i uddannelsen. 

 Der er indgået politisk aftale om at permanentgøre ordningen.  

1. januar 2021 – 31. december 2022 

 Positivlisten udvides i 2021 og 2022 med SOSU-assistentuddannelsen samt uddannelser, der 

understøtter grøn omstilling. 

Læse mere (links) 

Star.dk 

Seneste aftale 

LAB 

LOV nr. 1051 af 30/06/2020 

Lov om arbejdsløshedsforsikring 

Bekendtgørelse om Forsøg på 

beskæftigelsesområdet 

Vejledning 

Orientering 1 

Orientering 2  

Positivliste 

Spørgsmål og svar 

Målgruppe 

 Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år. 

 Det er et krav at personen er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse, (uddannelsen må 

ikke have været anvendt i de seneste 5 år). Ved faglærte forstås personer med en 

erhvervsuddannelse, eller anden erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med en 

erhvervsuddannelse.  

LAB § 6 nr. 1. 

 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/uddannelsesloeft/midlertidig-ret-til-uddannelsesloeft-inden-for-mangelomraeder/
https://fm.dk/media/18330/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1051
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/115
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2166
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2166
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9598
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9598
https://star.dk/media/14477/orienteringsskrivelse-om-udmoentning-af-opkvalificeringsaftaler.pdf
https://star.dk/media/15529/orientering-om-l79-og-stimuli-tiltag-21-12-2020.pdf
https://star.dk/media/14467/positivliste-uddannelsesloeft-110-pct.pdf
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/uddannelsesloeft/midlertidig-ret-til-uddannelsesloeft-inden-for-mangelomraeder/spoergsmaal-og-svar/
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Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller 

følgeerhverv 

Lovgrundlag  

 LAB § 97 b 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

23. marts 2021 – 31. december 2022 (pulje)  

 Ret til uddannelse gennem puljen. 

 Den ledige kan inden for puljen få uddannelse mv., der er bevilget senest den 31. december 2022. 

Uddannelsen skal være påbegyndt inden den 1. april 2023. 

Læse mere (links) 

Star.dk 

LAB 

Bekendtgørelse 

Målgruppe 

 Alle der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet i hele eller dele af perioden 1. januar 

2020-22. marts 2021, og som er blevet ledige.  

 Ledige forstås som alle målgrupper i LAB § 6, bortset fra sygedagpengemodtagere og personer i 

jobafklaringsforløb, som er i job eller driver selvstændig virksomhed, samt fleksjobbere, 

medmindre de modtager ledighedsydelse.  

LAB § 6, nr. 1-5, nr. 6 og 7, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, nr. 8, nr. 9, 

som modtager ledighedsydelse, og nr. 10-13. 

https://star.dk/puljer/2021/pulje-til-uddannelse-af-ledige-der-har-arbejdet-i-minkerhverv-eller-foelgeerhverv/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/469
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Jobrotation 

Lovgrundlag  

 LAB kap. 22 

 BAB kap. 15 

 Forsøgsbekendtgørelsen §1 og 2 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

25. november 2019 – 31. december 2022 (forsøg) 

 Private og offentlige arbejdsgivere kan få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget som led i en 

jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om 

erhvervsuddannelse. 

1. januar 2021 - 31. december 2022 (forsøg) 

 Vikarer kan ansættes i op til 9 måneder, hvis personen i en forudgående periode på mindst 3 måneder før 

ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser. 

Læse mere (links) 

Star.dk 

Seneste Aftale  

LAB 

BAB 

Bekendtgørelse om Forsøg på 

beskæftigelsesområdet 

Vejledning 

Orientering 

Målgruppe 

Den beskæftigede, der skal deltage i jobrotation: 

 Har ikke en erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, 

medmindre den er forældet. 

 Må ikke deltage i en erhvervsuddannelse. Dette gælder dog ikke, for beskæftigede der som led i en 

jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om 

erhvervsuddannelse (forsøg). 

 Har været ansat ordinært hos arbejdsgiveren i Danmark i minimum 3 måneder umiddelbart forud for 

uddannelsens påbegyndelse. 

 Skal modtage sædvanlig løn under uddannelsen.  

Ledige vikarer: 

 Dagpengemodtagere, jobparate, aktivitetsparate over og under 30 og uddannelsesparate. 

 Sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i job eller driver selvstændig 

virksomhed. Personer i ressourceforløb, og fleksjobvisiterede som modtager ledighedsydelse. 

 Personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

 Kan ikke ansættes i jobrotation hos den arbejdsgiver, hvor personen senest har været ordinært ansat. 

 Skal ansættes i mindst 10 timer om ugen og modtage overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende 

arbejde sædvanligt gældende løn. 

LAB § 6 nr. 1-5, nr. 6 og nr. 7 som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, nr. 8, nr. 9 og modtager 

ledighedsydelse, eller personer der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 

efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/midlertidige-ordninger-til-opkvalificering-af-ledige/nye-muligheder-for-jobrotation/
https://bm.dk/media/17922/aftale-om-tiltag-maalrettet-langtidsledige-under-coronakrisen-d-28-maj-2021.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2006
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2498
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2498
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10063
https://star.dk/media/14477/orienteringsskrivelse-om-udmoentning-af-opkvalificeringsaftaler.pdf
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Voksenlærling 

Lovgrundlag  

 LAB kap. 23 

 BAB kap. 19 

 Forsøgsbekendtgørelsen § 6 

Seneste nyt (ikrafttrædelse) 

1. august 2020 - 31. december 2022 (forsøg) 

 Kravet til forudgående ledighed for faglærte, der kommer fra ledighed, nedsættes fra seks til tre 

måneder. Forsøget trådte i kraft 1. januar 2021 og er blevet forlænget til den 31. december 2022.   

Læse mere (links) 

Star.dk 

Seneste aftale 

LAB 

BAB 

Forsøg på beskæftigelsesområdet 

Vejledning 

Orientering 

 

Målgruppe 

 Min. 25 år. 

 Dagpengemodtagere, jobparate, aktivitetsparate over og under 30 og uddannelsesparate, 

sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb, personer i ressourceforløb, 

fleksjobvisiterede som modtager ledighedsydelse, personer i revalideringsforløb og 

førtidspensionister, ledige selvforsørgende. 

 Personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 

efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

 Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse, hvor uddannelsen ikke har været 

anvendt i de seneste 5 år. 

 Ledige faglærte med mere end 3 måneders ledighed (forsøg). 

 Beskæftigede ufaglærte. 

Ledige jf. LAB § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, nr. 10 eller 11 eller personer omfattet af 

selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller ledige selvforsørgende. 

 

https://star.dk/da/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/
https://bm.dk/media/18767/aftaletekst_trepart_mangel.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2006
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2498
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9018
https://star.dk/media/14477/orienteringsskrivelse-om-udmoentning-af-opkvalificeringsaftaler.pdf
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