Efteruddannelse for ledige
Som ledig har du mulighed for at efteruddanne dig.
Selvvvalgt uddannelse
Er du forsikret ledig (dagpenge-berettiget), har du mulighed for at deltage i 6 ugers selvvalgt
uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne gør meget ud af at lave særlige pakker til ledige.
Pakkerne er skruet sammen på en sådan måde, at du når rigtig meget på relativ kort tid.
Er dit behov almen uddannelse fx dansk, engelsk eller samfundsfag, har du mulighed for at
deltage i uddannelsesforløb i hele din 1. ledighedsperiode til almindelig deltagerbetaling.
Ring til VEUcentret, så er du allerede godt på vej.
På kontanthjælp
Er du under 25 år, og uden uddannelse, har du pligt til at påbegynde en uddannelse. Find
inspiration på ug.dk, her kan du læse om alle uddannelser i Danmark.
Har du brug for rådgivning, er eVejledning.dk det sted, hvor du kan chatte, sms'e og ringe til
en rådgiver, der kan guide dig til den uddannelse, du gerne vil tage.
Er du over 25, bør du aftale et møde med Jobcentret og få overblik over, hvilke muligheder du
har for efteruddannelse. Er du under 30 år, bliver du som oftest straksaktiveret.
Realkompetencevurdering
Hvis dit Jobcenter indvilger i at betale for det, kan du få lavet en realkompetencevurdering
(RKV). Den giver dig et overblik over de kompetencer, du har fra arbejde, fritid og uddannelse.
Realkompetencevurderingen munder ud i en uddannelsesplan.
Jobplan
Er du ledig i 2. ledighedsperiode, anbefaler vi, at du arbejder målrettet på at få lavet en
jobplan hos Jobcentret. En jobplan giver mulighed for at efteruddanne dig, mens du er ledig.
Det er også her, det kan blive interessant for dig at se på jobmulighederne inden for dit
nuværende fag. Er de gode eller er det nu, du skulle overveje en ny uddannelse og lave et
jobskifte? Jobcentret og VEUcentret samarbejder om at hjælpe dig af sted. Du er velkommen
til at kontakte VEUcentret før dit møde hos Jobcentret. Ring eller send os en mail.

Dansk og matematik
Har du brug for at genopfriske dansk og matematik, er FVU (Forberedende
VoksenUndervisning), et rigtig godt tilbud. Det foregår blandt andet på VUC.
Ledige, der kan have gavn af undervisningen, kan deltage kvit og frit i første
ledighedsperiode fra dag ét, og indtil du skal i aktivering første gang. Eneste betingelse er, at
du fortæller din Akasse og Jobcentret om det og møder op til de møder, du bliver indkaldt til –

og selvfølgelig er jobsøgende.
For mange er FVU et springbræt til at gå i gang med en ny uddannelse og/eller
efteruddannelse.

