VÆLG SELV
DIN EFTER- OG
VIDEREUDDANNELSE
– OG VÆR KLAR TIL FREMTIDEN

Funktionæroverenskomst

mellem DIO II og HK/Privat samt HK Handel

Medarbejdere, der er omfattet af DIO II, HK/Privat og
HK Handels funktionæroverenskomst for handel, transport og service, har ret til 2 ugers frihed om året til efterog videreuddannelse gennem Kompetencefonden på DIO
II og HK/Privat & HK Handels funtionæroverenskomst.
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A F T A LT U D D A N N E L S E

A F T A LT U D D A N N E L S E
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DET SKAL DU VIDE
SOM MEDARBEJDER

Du optjener ret til op til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til Selvvalgt Uddannelse,
når du har været ansat i virksomheden i 6 måneder.
Selvvalgt Uddannelse skal være relevant i forhold til overenskomstens dækningsområde.
Uddannelsen kan både være på grundlæggende og videregående niveau. Det er også
muligt at få tilskud til at få vurderet, hvilke kompetencer der er brug for.
Er du elev, har du ret til at søge, dog kun til uddannelse i fritiden. Du skal have været elev i
virksomheden i 6 måneder
Der kan søges om tilskud hos Kompetencefonden.

Søg støtte fra
Kompetencefonden

Tilskud søges hos Kompetencefonden, som virk-

Kompetencefonden dækker bl.a. følgende

DET SKAL DU VIDE
SOM VIRKSOMHED
Benyt hjemmesiden www.kompetencefonde.dk.

opnået frihed til den uddannelse, der søges

somheden årligt indbetaler til. Medarbejderen

selvvalgte kurser og uddannelser:

Når medarbejderen har ansøgt om midler til

om støtte til, og har den oplyste løn. Uddan-

skal have 6 måneders anciennitet i virksomheden.

⬤⬤

Ordblindeundervisning

Selvvalgt Uddannelse, skal virksomheden

nelsen planlægges i overensstemmelse med

⬤⬤

Forberedende voksenundervisning (FVU)

efterfølgende attestere, at medarbejderen har

virksomhedens drift.

⬤⬤

Almen voksenuddannelse (AVU)

⬤⬤

AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser)

⬤⬤

Individuel Kompetencevurdering

Tilmelding til
kursus eller
uddannelse

Søg midler her: www.kompetencefonde.dk
Kompetencefonden dækker udgifter til:
⬤⬤

85 % godtgørelse af løn

⬤⬤

Deltagerbetaling

⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

i AMU (IKV)

Undervisningsmaterialer

⬤⬤

Enkeltfag på erhvervsuddannelser

Transportudgifter

⬤⬤

Gymnasiale fag

Ophold ved internatkurser og forplejning i

⬤⬤

Moduler på akademiuddannelser

forbindelse med dagskurser og

⬤⬤

Enkeltfag på diplomuddannelse

overnatning
Log ind på kompetencefonde.dk for at se mere.
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SELVVALGT UDDANNELSE

Tilmelding sker hos den enkelte kursusudbyder.

SELVVALGT UDDANNELSE
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Nyttige links
Inspiration til kurser og uddannelse
www.voksenuddannelse.dk
https://hakl.amukurs.dk/
www.ug.dk
www.audiplom.dk
www.kompetencefonde.dk
Få mere information om overenskomst

Rettigheder i overenskomsten er ufravigelige.
Nærværende folder er alene vejledende.
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SELVVALGT UDDANNELSE

SELVVALGT UDDANNELSE
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Kompetencefonde.DK
Tlf.: 33 38 94 00
E-mail: kfonde@da.dk

