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Skal dit næste kursus være online?

- Nu kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til digital
efteruddannelse i kompetencefonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ
Arbejdsgiverne.
Fondens bestyrelse har besluttet, at der fra den 1. oktober 2022 kan gives tilskud til digital efteruddannelse. De nye
muligheder for digital efteruddannelse er et supplement til de i forvejen gældende tilskudsmuligheder.
Du kan finde oplysninger om tilskudsmuligheder på evu.dk/kompetencefond-el, hvor der også er link til positivlister, med de kurser, der kan søges tilskud til.

Hvem er omfattet af fonden

Medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne
eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund.
Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk
El-Forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ
Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.

Hvad er 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.

Selvvalgt efteruddannelse
Når en medarbejder selv finder og planlægger eftereller videreuddannelse, kaldes det selvvalgt efteruddannelse. Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, hvis kurset er på positivlisten.
Du kan maksimalt få tilskud til 10 kursusdage om året.
Ikke brugte kursusdage kan overføres fra de to foregående år.
Selvvalgt uddannelse, virksomhedsplanlagt uddannelse og aftalt akademiuddannelse spiller sammen og
kan bruges samtidigt. Du kan i alt få tilskud til 2 akademimoduler dog maksimalt 20 ECTS- point pr. år.

Kriterier for tilskud
•
•
•
•

Ansøger har minimum 9 måneders anciennitet
Ansøger har optjente kursusdage til rådighed
Ansøger må ikke være opsagt
Arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til
deltagelse i uddannelsen

Det kan du få tilskud til
•
•
•

El-branchens AMU-kurser
Andre brancherelevante AMU-kurser
Akademimoduler

Se positivlisterne på evu.dk/kompetencefond-el

Særligt om selvvalgt onlinekursus

Vælger du at tage et onlinekursus fra positivlisten, kan
du gøre det uden at bruge af din ret til selvvalgt efteruddannelse. Kurset kan tages i fritiden, men du har også
mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at dele af
kurset kan tages i arbejdstiden.

Sådan gør du

Du skal søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse
inden kurset afholdes.
Ansøgningen foregår digitalt på evu.dk/kompetencefond-el
Når du har udfyldt ansøgningen, modtager du en mail
med link til din sag. Din arbejdsgiver bliver samtidig bedt
om at bekræfte, at I har aftalt frihed til efteruddannelse.
Tilsagn om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden
gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden
fristen, bortfalder tilsagnet.
Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til
EVU via link i den mail du modtog, da du søgte.
Når EVU har modtaget dokumentationen bliver dit tilskud udbetalt.

Det får du i tilskud
Ved fysiske kurser og moduler:
• 85% af bruttotimelønnen
• Fuld dækning af kursusgebyr samt tilskud til evt.
materialer
• Dækning af udgifter til transport og evt. logi
Ved digitale kurser og moduler:
• 85% af din bruttotimeløn ved fjernundervisning og
blended learning
• Tilskud til dækning af kursusgebyr og evt. materialer
Ved AMU-kurser er en forudsætning, at der søges
VEU-godtgørelse. Ved akademimoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEUomstillingsfonden.
Fonden yder op til 2000 kr. pr. kursusdag til dækning af
kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte EVU på
fond@evu.dk eller telefon: 3672 6400, hvis du
har brug for hjælp til at søge tilskud fra
kompetencefonden.

Læs mere

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

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse
Når en virksomhed planlægger efteruddannelse for
medarbejderen, kaldes det virksomhedsplanlagt efteruddannelse. Fonden kan give tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse uanset medarbejderens optjente ret/forbrug af selvvalgt efteruddannelse.
Der er ingen begrænsninger i hvor mange AMUkursusdage, der kan gives tilskud til pr. medarbejder
Selvvalgt uddannelse, virksomhedsplanlagt uddannelse og aftalt akademiuddannelse spiller sammen og kan
bruges samtidigt. Medarbejderen kan i alt få tilskud til 2
akademimoduler dog maksimalt 20 ECTS- point pr. år.

Ved virksomhedsansøgte onlinekurser og kurser tilrettelagt som fjernundervisning, kan virksomheden få dækket
kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et online kursus til medarbejderen.
Ved kurser og moduler der gennemføres som blended
learning dækker fonden også kursusudgifter samt udgifter til kursusmaterialer.

Sådan gør man

Virksomheden skal søge om tilsagn til medarbejderes
efteruddannelse inden kurset afholdes.

Kriterier for tilskud

Ansøgningsblanketten findes på evu.dk/kompetencefond-el. Efter ansøgning modtager virksomheden en
kvitteringsmail med link til sagen.

•

Tilsagn om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden
gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden
fristen, bortfalder tilsagnet.

•

Virksomheden er medlem af TEKNIQ
Arbejdsgiverne eller virksomheden har en
tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund
Medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund
eller er omfattet af tiltrædelsesaftalen, der er tegnet
med Dansk El-Forbund

Det kan virksomheden få tilskud til
•
•
•

El-branchens AMU-kurser
Andre brancherelevante AMU-kurser
Akademimoduler

Se positivlisterne på evu.dk/kompetencefond-el
Brancherelevante AMU-kurser og andre kurser kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning,
blended learning eller som onlinekurser.
En del akademimoduler kan gennemføres som fysisk undervisning eller som blended learning.

Tilskuddets størrelse

Kompetencefonden giver 400 kr. pr. medarbejder pr.
kursusdag i tilskud, når medarbejder deltager i AMUkurser på positivlisten. Når virksomheden ansøger om
VEU- godtgørelse for en medarbejder, udbetales der
parallelt hermed tilskud fra kompetencefonden.
For medarbejdere, der ikke er medlem af Dansk Elforbund, skal der søges om tilskud.
Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler på et
erhvervsakademi dækkes kursusgebyret fratrukket evt.
tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til
EVU via linket i den mail, der er sendt til virksomheden
ved ansøgningen.
Når EVU har modtaget dokumentationen, bliver tilskuddet udbetalt.
Virksomheden skal som udgangspunkt, ikke søge om
tilskud til medarbejderens deltagelse i AMU-kurser på
positivlisten, da tilskuddet fra fonden udbetales, når der
er søgt om VEU-godtgørelse. For medarbejdere, der ikke
er medlem af Dansk El-Forbund, skal der dog søges om
tilskud.

Aftalt akademiuddannelse
Når virksomheden og medarbejderen i fællesskab planlægger uddannelse på akademiniveau for medarbejderen, kaldes det aftalt akademiuddannelse. Virksomheden kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden,
hvis akademiuddannelsen/-modulerne er på
positivlisten.

Sådan gør man

Selvvalgt uddannelse, virksomhedsplanlagt uddannelse og aftalt akademiuddannelse spiller sammen og kan
bruges samtidigt. Medarbejderen kan i alt få tilskud til 2
akademimoduler dog maksimalt 20 ECTS- point pr. år.

Efter ansøgning modtager virksomheden en kvitteringsmail med link til sagen.

Kriterier for tilskud
•
•

•

Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne
eller virksomheden har en tiltrædelsesaftale med
Dansk El-Forbund
Medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund
eller er omfattet af tiltrædelsesaftalen, der er tegnet
med Dansk El-Forbund
Medarbejderen har opsparet de nødvendige antal
dage til selvvalgt efteruddannelse på det tidspunkt,
der søges om tilskud til aftalt akademiuddannelse

Virksomheden skal søge om tilsagn til medarbejderes
efteruddannelse inden kurset afholdes.
Ansøgningsblanketten findes på evu.dk/kompetencefond-el.

Tilsagn om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden
gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt
inden fristen, bortfalder tilsagnet.
Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til
EVU via linket i den mail, der er sendt til virksomheden
ved ansøgningen.
Når EVU har modtaget dokumentationen, bliver tilskuddet udbetalt.

Det kan virksomheden få tilskud til
•

Akademimoduler på positivlisten

Se positivlisterne på evu.dk/kompetencefond-el
Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Tilskuddets størrelse

Fonden yder tilskud til 100 % af kursusgebyret og 85 %
af bruttolønnen. Tilskuddet ydes til såvel fysiske som digitale kurser.
Det er en forudsætning, at der samtidig søges om VEUgodtgørelse eller SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden, disse modregnes til tilskuddet fra fonden.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte EVU på
fond@evu.dk eller telefon: 3672 6400, hvis du
har brug for hjælp til at søge tilskud fra kompetencefonden.

Læs mere

Du kan læse mere om både selvvalgt og
virksomhedsplanlagt efteruddannelse samt
aftalt akademiuddannelse på evu.dk/ kompetencefond-el, hvor du også finder link til de positivlister, der viser de efter- og videreuddannelsesmuligheder, du kan søge tilskud til.

