Voksen- og efteruddannelse

- Uddannelsesgodtgørelse, deltagerbetaling m.m.

Voksen- og efteruddannel
sesgodtgørelse

VEU-godtgørelse søges i forbindelse
med tilmelding til kurserne.

er målrettet kortuddannede*) i beskæftigelse og satsen for 2020 er
4.405 kr. pr. uge, svarende til 119 kr.
pr time og 881 kr. pr dag.

Uddannelsesfonde

Deltagerbetaling
for AMU-kurser udgør 126 kr. / 188 kr.
pr. dag. Dog skal deltagere med en videregående uddannelse* betale fuldt
taxameter. Deltagelse i IKV (Individuel
Kompetence Vurdering) er gratis.

VEU-godtgørelse
gives bl.a. til følgende typer uddannelse:
• Arbejdsmarkedsuddannelser
(AMU)
• Enkeltfag på erhvervsuddannelser
ne (EUD)
• Find dit kursus på: www.amu-fyn.
dk
For VEU-godtgørelsen gælder, at man
kun kan få støtte for det antal timer,
man er væk fra sit arbejde og er på
skolebænken, og at man skal være
kortuddannet *).

Generelt om VEU-godtgørelse

Du kan søge oplysninger hos din arbejdsgiverforening, fagforening eller
på www.uddannelsesfonde.dk

Jobrotation
Sender du en medarbejder på efteruddannelse og ansætter en ledig som
vikar for vedkommende, kan du få
190,44 kr. i timen til den ledige. Det
er jobcentrene, der administrerer området. Se jobnet.dk.

For deltagere, som har mere end 120
km i samlet transport tur/retur til
AMU-Fyn eller tidsmæssige udfordringer, er der mulighed for tilskud til kost
og logi. AMU-Fyn kan formidle kontakt
til overnatningssted, såfremt dette
ønskes. Tilskuddet er op til 500 kr. pr.
døgn efter regning. Se www.uvm.dk.

Tilmelding
Tilmelding til alle AMU-Fyn’s kurser
sker via www.amu-fyn.dk.

Der er mange muligheder for efteruddannelse af voksne medarbejdere
- brancherelaterede eller i forhold
til almene kompetencer. AMU-Fyn
hjælper med at finde det rigtige forløb.

Befordring
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl (i Danmark) i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn, har ret til
befordringstilskud på 0,98 kr. pr km.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

*) Generelt regnes man som kortuddannet,
når man har en erhvervsuddannelse eller
derunder, og modsat er en videregående
uddannelse en uddannelse, hvortil adgangskravet er en gymnasial uddannelse eller en
erhvervsuddannelse. Hvis en uddannelse ikke
har været i brugt i 5 år, kan den bedømmes
som værende forældet.
15040120

Der kan opnås VEU-godtgørelse og befordringstilskud til uddannelse i op til
10 uger, svarende til 370 timer, inden
for et kalenderår.

I en lang række overenskomstaftaler
er der indført en aftale om betaling til
uddannelses-/kompetencefonde. Disse fonde udbetaler så et beløb oven i
en evt. uddannelsesgodtgørelse. Reglerne er forskellige fra overenskomst
område til overenskomstområde. Beløbsrammen er typisk op til 85 % af
medarbejderens løn inkl. feriepenge
m.v. Længden af den maksimale periode varierer også.

Kost og logi

Vi uddanner folk
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