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Hvilke muligheder er der under Corona for efter- og videreuddannelse for 
medarbejdere ansat under DM-Arbejdsgiver og HK/privat-overenskomsten 
 
For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver kompetencefonden mellem HK/pri-
vat og DM-Arbejdsgiver i Corona-perioden tilskud til efter- og videreuddannelse af medar-
bejdere, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.  
Mange virksomheder og ansatte i branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. 
Hvis der er mangel på arbejdsopgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere 
medarbejderne. Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjern-
undervisning. Fjernundervisning er undervisningsform, hvor man kan deltage hjemmefra. 
Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet. 
Kompetencefonden giver tilskud til HK-medarbejdere som er omfattet af overenskomsten 
mellem DM-Arbejdsgiver og HK/Privat. 
 
Kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, som opfylder betingelserne for selvvalgt 
uddannelse som følger: 
 
Medarbejdere, der ikke er på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på lønkompensation 
• Der kan søges VEU-godtgørelse (881 kr. per dag) til AMU-kurser og SVU-godtgørelse 

(529 kr. per dag) ved deltagelse i akademimoduler. 
• Ved deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler dækker kompetencefonden kursusge-

byr (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kroner årligt) samt 
100 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket VEU- eller SVU-godtgørelsen. 

• Der kan højest ydes tilskud til kursusgebyr på 3.500 kroner per kursusdag. 
 
Medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation (trepartsaftalen) 
• Det kan godt aftales, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet. 
• Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, da der modtages anden 

offentlig ydelse nemlig lønkompensation. 
• Kompetencefonden dækker kursusgebyr til AMU-kurser og akademimoduler (fratrukket 

eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kroner årligt). 
• Der kan højest ydes tilskud til kursusgebyr på 3.500 kroner per kursusdag. 
 
Dette gælder også afskedigede medarbejdere, som opfylder betingelserne. 
 
 
Generelt 
Tilskud fra Uddannelsesfonden gælder frem til og med den 8. juni 2020, hvor også den 
nuværende trepartsaftale om lønkompensation slutter. Det pågældende kursus skal være 
bevilget og påbegyndt inden den 8. juni 2020. 
 
Fjernundervisningskurser 
Se efter AMU-kurser på www.amukurs.dk og akademimoduler på www.smartlearning.dk  
På amukurs.dk kan du klikke og få en oversigt over, hvilke kurser, der udbydes som fjern-
undervisning. 
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Erhvervsakademierne arbejder for fuld kraft på at udbyde relevante online forløb, også inden 
for akademiuddannelserne. Kig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og husk, at 
med onlineundervisning er du ikke begrænset af, hvilken region kurserne udbydes i.  
 
 
Ansøgning om tilskud 
Ansøgning om tilskud foretages på ansøgningsskema, der ligger på hjemmesiden under 
Medlemsområdet - Kompetencefonde – klik her (dette kræver ikke log ind) 
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