
Din rejseguide til  

efteruddannelse

Tag afsted!
Efteruddannelse kræver mindre  af dig, end du tror.
Og giver mere, end du havde  regnet med.
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Kære arbejdsgiver 

•  Du indbetaler årligt 520 
kr. pr. medarbejder ansat 

på vores overenskomst til kompetencefonden.

•  Medarbejderen optjener ret 
til 10 dages uddannelse 

om året. 

•  Medarbejderen har ret til se
lv at vælge sin uddan-

nelse (selvvalgt uddannels
e), men I kan også gøre 

det sammen og bruge ordningen aft
alt uddannelse, 

som giver mulighed for 20 uddannelse
sdage om 

året med fuld lønkompensation.

Sådan ser dine uddannelsesrettigheder ud
HK Privat, Teknisk Landsforbund og DI Dansk Byggeri har sikret dig supergode 
muligheder for efteruddannelse. Vi har nemlig sammen tegnet den overens-
komst, der gælder på din arbejdsplads og oprettet en kompetencefond, som  
din arbejdsgiver indbetaler til. Den betyder, at du:

•  Optjener retten til 10 dages frihed om året til uddannelse. De kan ikke gemmes, 
de skal bruges.

•  Kan søge tilskud hos HK/TL-DI Dansk Byggeri Kompetencefonden til din ud-
dannelse, når du har været ansat på din arbejdsplads i minimum seks måneder.

•  Kan vælge mellem en bred vifte af uddannelser og kurser inden for overens-
komstens dækningsområde. Ordningen kaldes selvvalgt uddannelse.

•  Kan tage en længere uddannelse, hvis du har brug for et uddannelsesløft.  
Så laver du en uddannelsesplan med din chef og kan bruge ordningen aftalt 
uddannelse, der giver dig helt op til 20 dages uddannelse om året til en  
akademiuddannelse.

Sådan melder du dig til en efteruddannelse 
1. Research på uddannelser og se dine valgmuligheder.
2. Aftal med din arbejdsgiver, hvornår du kan komme af sted.
3.  Søg kompetencefonden om tilskud ved at gå ind på www.selvvalgt.dk og  

følg vejledningen.
4. Tilmeld dig uddannelsesforløbet hos relevant skole eller kursusudbyder.

http://www.www.selvvalgt.dk
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Sådan er økonomien skruet sammen
Du kan stort set få alt betalt, når du efteruddanner dig. HK/TL-DI Dansk Byggeri 
Kompetencefonden giver dig nemlig penge til:

•  85 % dækning af lønnen under selvvalgt uddannelse.
•  100 % dækning af lønnen under aftalt uddannelse.
•  Kursusgebyr.
•  Kursusmaterialer.
•  Transport til og fra kursussted.
•  Eventuelt overnatning.

Sådan får du råd og vejledning
•  Tjek www.selvvalgt.dk, hvor du kan se listen over godkendte akademiuddan-
nelser, du kan få tilskud til gennem ordningen aftalt uddannelse.

•  Tager du selvvalgt uddannelse, er der mange muligheder – du skal blot vælge et 
kursus eller en uddannelse, der er relevant for din branche. Find inspiration på: 

 www.voksenuddannelse.dk 
 www.amukurs.dk
 www.audiplom.dk
 www.bygovenpå.dk

•  Husk at du altid kan få vejledning til, hvilken uddannelse der er relevant for dig, 
og hvordan du søger den, ved at kontakte HK Privat, Teknisk Landsforbund 
eller DI Dansk Byggeri.

•  Hvis du får afslag fra kompetencefonden, kan du altid kontakte din fagforening.

http://www.www.selvvalgt.dk
http://www.voksenuddannelse.dk
http://www.amukurs.dk
http://www.audiplom.dk
https://www.bygovenpaa.dk


Tag afsted!
Efteruddannelse kræver mindreaf dig, end du tror.
Og giver mere, end du havderegnet med.

Du vælger selv din d
estination og

 aftaler det

praktiske med din chef. M
en brug din fa

gforening

som rejseguide.

Flere råd om
 efteruddann

else:

www.hk.dk

www.tl.dk
www.danskb

yggeri.dk

Tjek også sel
vvalgt.dk.

http://www.hk.dk
http://www.tl.dk
http://www.danskbyggeri.dk
http://www.selvvalgt.dk

