Tilskud til efteruddannelse
INDUSTRI OG VVS – AL EFTERUDDANNELSE

Intro og indhold
I denne folder kan I læse om tilskudsmuligheder til efteruddannelse fra AL Efteruddannelse/kompetencefonden – ALEU.
Folderen er delt op, så I nemt kan få et overblik over de forskellige tilskudsmuligheder. På side 4 – 6 kan I læse om de tilskud,
som alle medarbejdere, der er ansat efter Industri- og VVS-overenskomsten, har ret til.
På side 7 – 10 finder I de særlige tilskudsmuligheder, der er forbeholdt ejer/medarbejder med ledelsesansvar og medarbejdere
der er medlem af Dansk Metal, 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, HK Privat eller Teknisk Landsforbund.
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Tilskud til efteruddannelse
For at være tilskudsberettiget skal:
•	Virksomheden være medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
•	Medarbejderen være omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, 3F og
Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det hele foregår digitalt – det er nemt, og I kan se, hvor mange
dage medarbejderen råder over.
Har I brug for vejledning i søgeprocessen, kan ALEUs
sekretariat kontaktes på tlf. 2287 2126 eller mail:
info@aleu.dk.

Kompetenceudviklingsfonden yder
tilskud til:
• Medarbejdernes selvvalgte uddannelse.
• Aftalt uddannelse mellem medarbejder og virksomhed.

Sådan finder I nemt et AMU kursus
På www.amukurs.dk kan I finde alle AMU kurser. Kurserne er
delt op i brancher, fx ”Industri, mekanik, it og samarbejde” og
”Tekniske installationer El, vvs og energi”. Siden har også en
god søgefunktion, så det er nemt at finde kurser, der indeholder de kompetence, I er på udkik efter. Når I har fundet det
kursus, der passer til jeres uddannelsesbehov, kan I klikke
jer videre til tilmeldingssiden og I kan også se, om kurset kan
tages med tilskud fra ALEU.

Herudover er der en række tilskudsmuligheder til ejer, medarbejdere med ledelsesansvar og organiserede medarbejdere.
I kan finde oplysninger om alle tilskudsmuligheder på
www.aleu.dk , hvor der også er link til
www.minefteruddannelse.dk, hvor I kan søge om tilskud.
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Selvvalgt uddannelse
Når en medarbejder selv finder og planlægger efter- eller
videreuddannelse, kaldes det selvvalgt uddannelse. Medarbejderen kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden,
hvis kurset/uddannelsen er på positivlisten.

•	Transportudgifter og udgifter til ophold (afhænger af muligheden for at få dækket udgifterne via offentlige tilskud).
Trailerkørekort – særlige tilskudsbetingelser
Medarbejderen arbejder i en virksomhed, hvor trailerkørekortet kan anvendes, eller medarbejderen skal sandsynliggøre fremtidige beskæftigelsesmuligheder, hvor et trailerkørekort er påkrævet.

Kriterier for tilskud
•	Medarbejderen er omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal,
3F og Blik- og Rørarbejderforbundet.
•	Medarbejderen er ansat i en virksomhed, der er medlem af
TEKNIQ Arbejdsgiverne.
•	Medarbejderen har minimum 6 måneders anciennitet i
virksomheden.
•	Medarbejderen har uforbrugt ret til selvvalgt uddannelse.
(Man har ret til 10 dages efteruddannelse om året. Man
har endvidere ret til at afvikle ikke forbrugt frihed fra de to
foregående år, hvis man har været ansat uafbrudt de to år
forudgående år).
•	Medarbejderen er uopsagt.
•	Arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til deltagelse i
efteruddannelse i arbejdstiden.

Der kan maksimalt ydes:
• 3.500 kr. inkl. moms til kursusgebyr.
• 6 timer til uddannelsen.
• Tilskud til prøvegebyr, lægeerklæring og pasfoto.
Betingelser for at få tilskud
Medarbejderen skal altid søge om tilskud til selvvalgt
uddannelse inden kurset afholdes.
•	AMU-kurser: Det er en betingelse, at der søges VEUgodtgørelse, hvis medarbejderen er i VEU-målgruppen.
(ufaglærte og faglærte medarbejdere).
•	Akademimoduler: Det er en betingelse at der søges SVU,
hvis medarbejderen er SVU-berettiget. Hvis der er opnået
tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal dette oplyses og
tilskuddet fratrækkes tilskuddet fra ALEU.

Det kan medarbejderen få tilskud til
Fonden giver tilskud til kurser på positivlisten:
• AMU-kurser.
•	Akademimoduler op til 2 moduler eller maksimalt 20 ECTSpoint om året.
• Trailerkørekort (særlige betingelser se nedenfor).
• Private kurser, hvor der ikke er et offentligt alternativ.

Sådan søger du
Ansøgningen foregår digitalt på
www.minefteruddannelse.dk

Det får medarbejderen i tilskud
• 85 % af sin grundløn plus evt. mødetillæg.
•	Udgifter til kursusgebyr, dog maks.15.000 kr. inkl. moms
pr. kursus ved private kurser.
•	Udgifter til kursusmaterialer, fx bøger på akademimoduler og certifikat, hvis det er en del af et AMU-svejsekursus.

I aftaler internt i virksomheden, om det er medarbejderen
eller virksomheden, der opretter ansøgningen. Begge parter
bliver altid en del af ansøgningsprocessen og skal bekræfte
rigtigheden af ansøgningen.

Har du brug
for hjælp?
Sidst i denne pjece
kan du læse, hvor du
kan få hjælp og
vejledning.
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Aftalt uddannelse
Når virksomheden og medarbejderen i fællesskab planlægger
uddannelse for medarbejderen, kaldes det aftalt uddannelse.

•	AMU forløb, der kan føre til et supplerende uddannelsesbevis jf. positivliste.
•	Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenuddannelse og forkurser til akademi- og diplomuddannelser.

Virksomheden kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, hvis uddannelsen eller AMU-forløbet er på positivlisten.

Medarbejderens lønforhold under aftalt
uddannelse
Hvis der indgås aftale om en erhvervsuddannelse, aflønnes
medarbejderen efter lærlingebestemmelserne i Industri- og
VVS-overenskomsten.

Kriterier for tilskud
•	Medarbejderen skal have mindst 12 måneders anciennitet
i virksomheden.
•	Medarbejderen skal have optjent minimum 2 ugers ret til
selvvalgt uddannelse.
•	Tilskud til aftalt uddannelse træder i stedet for tilskud til
selvvalgt uddannelse i den periode, som uddannelsesplanen løber over.

Hvis der indgås aftale om øvrige uddannelser på positivlisten,
oppebærer medarbejderen sin fulde løn, dog uden genetillæg, når medarbejderen er i uddannelse.

Forudsætning for at få tilskud
– virksomhed og medarbejder
Der skal være indgået en lokalaftale på virksomheden, inden
der kan søges om tilskud til aftalt uddannelse. TEKNIQ Arbejdsgiverne har sammen med overenskomstparterne aftalt
en enkel model, så det administrative arbejde ikke i sig selv
bliver en barriere ift. at komme i gang med aftalt uddannelse:
•	Først skal der indgås en lokalaftale – TEKNIQ Arbejdsgiverne har sammen med Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet udarbejdet en skabelon, virksomheden
kan anvende. Det er hurtigt og nemt at få en aftale i hus.
Skabelonen kan I downloade her.
•	Herefter aftales det med medarbejderen, hvilken uddannelse der skal tages og ansøgningsskemaet udfyldes.
Skemaet henter I her.
•	Lokalaftale, uddannelsesaftale og skoleplan, hvis det er
en erhvervsuddannelse og ansøgningsskema sendes til
info@aleu.dk.

Det får virksomheden i tilskud
Hvis der er tale om en erhvervsuddannelse, modtager
virksomheden i den periode uddannelsesaftalen løber over:
• 1.500 kr. i skoleugerne (+ AUB refusionen).
• 1.000 kr. i praktikugerne.
Hvis aftalen er om en af de øvrige uddannelser på positivlisten, modtager virksomheden:
•	Tilskud til kursusgebyr og kursusmaterialer, men ikke til
fx befordring, kost og logi.
•	Tilskud svarende til medarbejderens normale løn uden
genetillæg. Evt. VEU-godtgørelse, SVU og tilskud fra
VEU-omstillingsfonden fratrækkes tilskuddet.
Betingelser for at få tilskud
•	Ved aftalt uddannelse, som består af AMU-kurser, skal der
søges VEU-godtgørelse.
•	Ved aftalt uddannelse på akademiniveau, skal der søges
SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Det kan I få tilskud til
•	Erhvervsuddannelser, der er på positivlisten.
•	Akademimoduler, der er på positivlisten op til 2 moduler
eller maksimalt 20 ECTS-point om året.
•	Moduler på diplomuddannelser. Der er ikke udarbejdet en
positivliste, ansøgninger behandles individuelt.

Har du brug
for hjælp?
Sidst i denne pjece
kan du læse, hvor du
kan få hjælp og
vejledning.
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Lærlingens fritidsuddannelse
Lærlinge har mulighed for at få tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. For lærlinge kan der kun gives tilskud til uddannelse, der foregår i fritiden.
Kriterier for tilskud
•	Lærlingen er omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten
mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, 3F og Blik- og
Rørarbejderforbundet.
•	Lærlingen har indgået en uddannelsesaftale med en
virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
•	Lærlingen har minimum 6 måneders beskæftigelse i
virksomheden (inkl. eventuelle skoleophold).
•	Lærlingen har maksimalt ret til 10 dage/ 74 timer årligt.
Det kan lærlingen få tilskud til
Fonden giver tilskud til kurser på positivlisten:
• AMU-kurser.
• Akademimoduler.
• Trailerkørekort (særlige betingelser se nedenfor).
• Private kurser, hvor der ikke er et offentligt alternativ.
Det får lærlingen i tilskud
•	Udgifter til kursusgebyr, dog maks. 15.000 kr. inkl. moms
pr. kursus.

Sådan søger I
Ansøgningen foregår digitalt på
www.minefteruddannelse.dk

Trailerkørekort- særlige
tilskudsbetingelser
Lærlingen er i lære i en virksomhed, hvor trailerkørekortet kan
anvendes, eller der skal kunne sandsynliggøres fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, hvor et trailerkørekort er
påkrævet.

Ansøgning skal altid ske inden kurset holdes.
I aftaler internt i virksomheden, om det er lærlingen eller
virksomheden, der opretter ansøgningen. Begge parter bliver
altid en del af ansøgningsprocessen og skal bekræfte rigtigheden af ansøgningen.

Der kan maksimalt ydes:
• 3.500 kr. inkl. moms til kursusgebyr.
• Tilskud til prøvegebyr, lægeerklæring og pasfoto.

Har du brug
for hjælp?
Sidst i denne pjece
kan du læse, hvor du
kan få hjælp og
vejledning.
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Fælles kurser for ledere/ejere
og medarbejdere

ALEU yder tilskud hvis ejer/leder og medarbejder sammen
har været på kursus.

Det kan I få i tilskud
Kursusgebyret betales af ALEU.

I kan vælge mellem 17 højaktuelle kurser, hvor teknologisk
udvikling og grøn omstilling er omdrejningspunkterne. På
positivlisten er der både private kurser og AMU kurser. Kurserne er udvalgt, så der både er kurser til metalindustrien og
vvs-branchen.

Ejer og medarbejdere med ledelsesansvar modtager tilskud
til løn og transport på i alt:
• Kurser af 1 dags varighed 1.700 kr.
• Kurser af 2 dages varighed 2.600 kr.
• Kursus af 3 dages varighed 3.500 kr.

Temaerne for kurserne er:
• Ny teknologi og grøn omstilling.
• 3D-print og TPM.
• Bygningsreglement.
• Sikkerhed og samarbejde.
• Svejsning.

Ledelse og medarbejdere aftaler, hvem der deltager fra virksomheden. Hvis medarbejderen holder fri uden løn, modtager
medarbejderen tilskud fra egne organisation. Hvis medarbejderen deltager med løn fra virksomheden, modtager virksomheden tilskuddet fra medarbejderens organisation.
Skal vi søge om godkendelse inden kurset
holdes?
Der skal ikke søges om tilsagn inden kurset holdes. Hvis man
er i tvivl om reglerne eller om deltagerne er tilskudsberettiget,
kan man forhøre sig i ALEU Sekretariatet. Efter kurset sendes
kursusbeviserne og kvitteringerne for deltagergebyr til
info@aleu.dk. ALEU Sekretariatet vil herefter behandle ansøgningen og organisationerne foretager udbetaling.

Læs mere om de 17 kurser her.
Kriterier for tilskud
• Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
•	Deltager er ejer, medarbejder med ledelsesansvar eller
medarbejder der er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund eller HK Privat.
•	Der skal deltage mindst en ejer/leder sammen med en eller
flere organiserede medarbejdere på det samme kursus.
•	Der må gerne deltage flere ejere/ledere, men antallet af
ejere/ledere må ikke overstige antallet af deltagende medarbejdere.
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Interne virksomhedskurser
Et internt virksomhedskursus er et kursus, der afholdes på
din virksomhed.

Et eksempel:
• Kursusgebyret er på 13.000 kr.
• I har 10 medarbejdere, der er berettiget til tilskud.
•	Der deltager også 3 medarbejdere, der ikke er tilskudsberettigede.

I kan eventuelt slå jer sammen med en anden virksomhed for
at nå det nødvendige deltagerantal, der som regel ligger på
10-12 personer.

Kursusgebyret er 1.000 kr. pr. deltager. Fonden dækker gebyret for de 10 tilskudsberettigede medarbejdere altså 10.000
kr. Virksomheden betaler for de medarbejdere, der ikke er
tilskudsberettigede.

Hvilke kurser kan I vælge mellem
•	De kurser I kan vælge imellem, er de samme kurser som
ejer/ledende medarbejder og medarbejder kan deltage i
med tilskud fra ALEU. Herudover kan I vælge kurser, som
bestyrelsen tidligere har godkendt som interne virksomhedskurser. Læs mere her her.
•	I kan også selv finde et kursus, der er relevant for virksomheden. Hvis I gør det, skal bestyrelsen godkende kurset.

Udover kursusgebyret giver fonden 900 kr. pr. dag til ejer,
medarbejdere med ledelsesansvar og medarbejdere, der er
medlem af et af de nævnte forbund.
Tilskuddet kan samlet max. udgøre 5.000 kr. pr. medarbejder,
der er medlem af et af forbundene.

Det vil så være ALEUs bestyrelse, der beslutter om kurset kan
godkendes.

Også her er det en betingelse, at minimum 40 % af deltagerne
er lønmodtagere og medlem af enten Dansk Metal, 3F, Blik- og
Rørarbejderforbundet eller Dansk El-Forbund.

Hvem kan deltage
Alle på virksomheden kan deltage i kurserne, men fonden
yder kun tilskud til:
• Ejer.
• Medarbejdere med ledelsesansvar.
•	Medarbejdere, der er medlem af Dansk Metal, Blik- og
Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, Teknisk
Landsforbund eller HK Privat.

Hvad skal virksomheden stå for?
• Udgifter til lokaler og forplejning.
• Normal løn til de deltagende medarbejdere.
Hvis virksomheden selv har fundet et kursus og fået det godkendt af bestyrelsen, skal virksomheden både bestille kurset
og betale fakturaen. Når ALEU har modtaget kopi af faktura
udbetales det samlede tilskud til virksomheden.

Det kan I få i tilskud
Hvis I vælger et af de nuværende eller tidligere kurser fra
kursuskataloget:
• Kursgebyr betales af fonden.
•	900 kr. pr. dag til ejer, medarbejdere med ledelsesansvar
og medarbejdere, der er medlem af et af de nævnte forbund.

Hvordan bestiller I et kursus
Husk at være i god tid. Senest 4 uger inden kurset ønskes
holdt, skal der være søgt.
I kan finde ansøgningsskema og oplysninger om interne
virksomhedskurser her: Interne virksomhedskurser - AL
Efteruddannelse (aleu.dk)

Det er en betingelse, at minimum 40 % af deltagerne er
lønmodtagere og medlem af enten Dansk Metal, 3F, Blik- og
Rørarbejderforbundet eller Dansk El-Forbund.
Kurser I selv har fundet og fået godkendt
af fondens bestyrelse
Hvis I selv finder et kursus og samler det tilstrækkelige antal
medarbejdere, der er tilskudsberettigede, beregnes tilskuddet således:
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Tilskud til recertificering

Virksomheden har mulighed for at modtage et tilskud fra
ALEU, når medarbejderen har været på AMU kursus for at nå
de kompetencer, som en recertificering kræver.

Det kan I få i tilskud
• Kursusudgift.
• 900 kr. pr. kursusdag.

Hvilke kurser kan der gives tilskud til?
AMU kurser der kan afsluttes med certifikat inden for:
• Stålsvejsning (MIG/MAG-, TIG-, Lysbue- og Gas-svejsning).
• Plastsvejsning af rørsystemer.
• EU-efteruddannelse af godschauffører.
• Fjernvarme.
• Mobile kraner (opgradering af tidligere certifikater).

Tilskuddet udbetales til virksomheden.
Der ydes ikke tilskud til pris for certifikatet.
Ansøgning og bilag skal være modtaget senest 2 måneder
efter endt kursus.

Hvem kan modtage tilskud?
Medarbejdere, der er medlem af Dansk Metal, Blik- og
Rørarbejderforbundet, 3F eller Dansk El-Forbund og ansat
efter Industri- og VVS-overenskomsten.

I kan finde ansøgningsskema og oplysninger om tilskud til
recertificering her:
Tilskud til re-certificering – AL Efteruddannelse
(aleu.dk)

Medarbejderen skal modtage normal løn under kurset.
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Tilskud til medarbejdere med
højere uddannelse end faglært
Virksomheden har mulighed for at modtage et tilskud fra
ALEU, når ejer, medarbejdere med ledelsesansvar og medarbejdere, der har en højere uddannelse end faglært, har været
på AMU kursus.

I kan finde ansøgningsskemat her:
Kompensation AMU-kurser - AL Efteruddannelse
(aleu.dk)
Har I brug for hjælp eller ønsker I sparring
om valg af efteruddannelse?
Du er altid velkommen til at kontakte ALEUs sekretariat på
mail: info@aleu.dk eller telefon: 2287 2126, hvis du har brug
for hjælp til at søge tilskud fra AL Efteruddannelse.

Hvilke kurser kan der gives tilskud til?
Alle AMU-kurser på positivlisten. Se positivlisten her:
Kompensation AMU-kurser - AL Efteruddannelse
(aleu.dk)
Hvem kan modtage tilskud?
Medarbejderen skal modtage normal løn under kurset.
•	Ejere af virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, som anvender Industri- og VVS-overenskomsten.
• Medarbejdere med ledelsesansvar.
•	Medarbejdere, der er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F eller Dansk El-Forbund og ansat efter
Industri- og VVS-overenskomsten.

Du kan læse mere om SVU, betingelser og hvordan du søger
på www.SVU.dk.

Det kan I få i tilskud
•	Differencen mellem normalt AMU-gebyr og det høje kursusgebyr, som deltagere med højere uddannelsesniveau end
faglært skal betale.
• Beløb svarende til VEU-godtgørelsen.
• Kørselstilskud 0,95 kr. pr kilometer udover.

Hvis I ønsker sparring om valg af efteruddannelse kan I
kontakte:
•	Johnny Kristensen, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Erhvervsuddannelser og AMU, metalindustri, tlf. 7742 4252 eller
mail: jkr@tekniq.dk.

Du kan læse mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk.
Tilskud fra VEU-omstillingsfonden søges hos de uddannelsesinstitutioner, der udbyder akademiuddannelser.
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TEKNIQ Arbejdsgiverne
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Billedskærervej 17
5230 Odense M
Telefon: 4343 6000
www.tekniq.dk
tekniq@tekniq.dk
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