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TL-fonden  
Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og med- 
arbejdere, der er omfattet af overenskomsten indgået mellem TEKNIQ 
Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund eller en tiltrædelsesaftale 
med Teknisk Landsforbund kan søge om tilskud til efteruddannelse.  
Det er muligt at søge tilskud til selvvalgte og virksomhedsplanlagte 
private kurser. 

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond 
Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og med- 
arbejdere, der er omfattet af VVS-overenskomsten mellem Blik- og 
Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne kan 
søge om tilskud til efteruddannelse. 

Det er muligt at søge tilskud til selvvalgte og virksomhedsplanlagte 
private kurser. 

HK Installationskompetencefonden 
Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og med- 
arbejdere, der er omfattet af HK-installationsoverenskomsten indgået 
mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale 
med HK Privat, kan søge om tilskud til efteruddannelse.  
Det er muligt at søge tilskud til selvvalgte og virksomhedsplanlagte 
private kurser. 

HK Industrikompetencefonden 
Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og med- 
arbejdere, der er omfattet af HK-industrioverenskomsten indgået 
mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale 
med HK Privat kan søge om tilskud til efteruddannelse. 
Det er muligt at søge tilskud til selvvalgte private kurser. 

AL Efteruddannelse 
Medarbejdere, der er omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten  
indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F – Faglig  
Fælles Forbund samt Blik- og Rørarbejderforbundet, kan søge om  
tilskud til efteruddannelse. 
Det er muligt at søge tilskud til selvvalgte private kurser. 

Sporskifteordningen  
Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten  
er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennem- 
føre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejds- 
markedet. En virksomhed kan få dækket op til 120.000 kr. pr. sporskifte, 
som dækker deltagerbetaling og lønudgifter. Sporskiftepakken skal  
kunne gennemføres på 40 arbejdsdage, og kan spredes ud på et halvt 
år. 30 medarbejdere pr. virksomhed kan søge sporskifteordning om året. 

Mulighed for tilskud til digital efteruddannelse 
Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt og alle 
undervises samtidigt. 

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og 
digitalt. Kursisterne undervises samtidigt. 

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i  
kursistens eget tempo. 

Ved digital efteruddannelse er det muligt at få dækket dele af med- 
arbejderens løn samt tilskud til kursusgebyr og evt. materialer.  
Procentdelen af løn der dækkes, afhænger af, hvilken overenskomst  
du er omfattet af.  

Læs mere om fonden og søg om tilsagn her. 
Læs mere om fonden og søg om tilsagn her. 

Læs mere om puljen her. 

Læs mere om fonden og søg om tilsagn her. 

Læs mere om fonden og søg om tilsagn her. 

Læs mere om fonden og søg om tilsagn her. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne udbyder interne kurser indenfor ledelse, overenskomst, ferie, løn m.m. De interne kurser TEKNIQ Arbejdsgiverne  
udbyder, er i privat regi i modsætning til AMU-kurser, akademimoduler mv., som udbydes i offentligt regi. Der kan derfor også være forskellige regler i 
forhold til tilskudsmuligheder.  
 
Det er muligt at søge tilskud til løn og kursusgebyr samt kost og logi hos nogle af kompetencefondene. Kompetencefondene er overenskomst- 
bundet, hvorfor tilskuddet er afhængigt af hvilken overenskomst, du er omfattet af.  
 
De kompetencefonde, hvor der er mulighed for at søge om tilskud, er oplistet herunder. Vi henviser til information om fondene på henholdsvis  
TEKNIQ Arbejdsgivernes og EVU’s hjemmesider. Du kan også kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes uddannelsesafdeling for yderligere 
informationer om tilskudsmuligheder. Se kontaktinformationer nederst på denne side.  

Kontaktinformationer
Kontakt Mie Forsberg på mail mfo@tekniq.dk eller 7741 1588 for yderligere information om tilskudsmuligheder via fondene. 
Kontakt Susie Bebe Killerup på mail ski@tekniq.dk eller 7742 4204 for information om TEKNIQ Arbejdsgivernes interne kurser. 

https://www.tekniq.dk/brancheviden/uddannelserne/efteruddannelse-og-tilskud/kompetencefondene/
https://evu.dk/kompetenceudviklingsfonde/
https://evu.dk/tl-kompetenceudviklingsfond/
https://evu.dk/vvs-kompetencefond/
https://evu.dk/installationskompetencefonden/
https://evu.dk/industrikompetencefonden/
https://www.aleu.dk
https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2022/
mailto:mfo@tekniq.dk
mailto:ski@tekniq.dk



