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Få nye kompetencer  
med vores AMU-kurser

Kursusafdelingen på ZBC 
har et meget bredt udbud 
af AMU-kurser, men vi tilby-
der også målrettede kurser 
og efteruddannelsesforløb 
specifikt rettet mod fremtidens 
arbejdsmarked - mod dig og 
din virksomheds behov.

Vi tilbyder over 500 forskellige 
kurser og dækker et stort ud-
valg af fagområder med flere 
end 16.000 kursusdeltagere 
årligt.

Kursusformer
Vi tilbyder forskellige kursusfor-
mer for at matche jeres behov for 
fleksible og individuelt tilpassede 
løsninger på et højt fagligt niveau.

Åbne værksteder og Digitalt 
Læringscenter
Et åbent værksted og lærings-
miljø, der indeholder flere kurser 
og kører kontinuerligt.

Åbne kurser
Åbne kurser er skemalagte kurser, 
der både findes i form af enkelt-
fag og som en ’pakkeløsning’ 
med flere fag.

Virksomhedskurser
Virksomhedskurser er kurser, der 
udbydes med udgangspunkt i 
jeres konkrete behov. 

Deltagerpriser
Alle virksomheder oplever perio-
der, hvor de har mindre travlt. Vi 
vil gerne have, at det økonomisk 
kan betale sig for jer at få styrket 

jeres kompetencer i de perio-
der. Der er lave deltagerpriser 
ved AMU-kurser. Prisen varierer 
som udgangspunkt mellem kr. 
128,- og 192,- pr. dag pr. deltager. 
Inden for det pædagogiske om-
råde og på social- og sundheds-
området er der som hovedregel 
ingen deltagerbetaling.

Priserne (2022 niveau) er gæl-
dende for deltagere, som højst 
har en erhvervsuddannelse. Hvis 
deltageren har en videregående 
uddannelse, gælder der andre 
betingelser for deltagelse. Kon-
takt jeres konsulent hos ZBC for 
nærmere information.



Praktisk information
Løntabsgodtgørelse
Følges undervisningen på fuld 
tid, kan der udbetales 100 % af 
dagpengesatsen - svarende til 
893,- kr. om dagen pr. person 
(2022 niveau).

Kost, logi og befordringstilskud 
Hvis deltagerens transport udgør 
mere end 120 kilometer tur/retur, 
kan der søges tilskud til kost og 
logi på op til 550,- kr. om dagen 
pr. deltager. 

Der kan søges tilskud til trans-
port på 0,99 kr. pr. kilometer, der 
ligger ud over de første samlede 
24 kilometer (2022 niveau).

Kompetencemidler
Har virksomheden indbetalt 
penge til en kompetencefond, 
kan der være mulighed for at få 
suppleret lønnen op. 
Administreres indbetalingen af 
Pension Danmark, vil dette ske 
automatisk, når I ansøger om 
VEU-godtgørelse. 
Kontakt ellers den fond, I har 
indbetalt til, for nærmere oplys-
ninger.

Undervisning i 
dansk og matematik 
Har I medarbejdere, der har 
udfordringer med almene fær-
digheder i dansk, matematik eller 
er ordblinde, kan vi tilbyde gratis 
undervisning, og som noget nyt 
også kombineret med de faglige 
kurser.

Fra ufaglært til faglært
Hvis I har ufaglærte medarbej-
dere, der har potentiale til at blive 
faglærte, kan vi meritafklare dem 
mod en erhvervsuddannelse for 
voksne.

Tilmelding
I kan tilmelde jer kurser og an-
søge om VEU-godtgørelse på
voksenuddannelse.dk, hvor 
virksomhedens NemID skal 
anvendes.

Vil I vide
mere?

Har I spørgsmål, eller vil I bare 
gerne vide mere om mulighed- 
erne i uddannelsesuniverset?

Vores mission er at levere kurser, der 
matcher jer og jeres virksomheds 
behov - og vi er klar til at hjælpe, for 
der er meget mere viden at hente, 
også inden for AMU-kurser.

Kontakt jeres konsulent hos ZBC for 
at høre mere.

For os er jeres ønsker og behov i 
centrum, og vores konsulenter kan 
bidrage til løsninger, der er optimale 
for jer.

https://voksenuddannelse.dk
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