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kan få dækket løn og udgifter. 
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Din overenskomst giver dig ret til to ugers 
efteruddannelse hvert år med økonomisk 
tilskud fra en kompetencefond. Kravet er 
bare, at du selv og ikke din arbejdsgiver 
vælger kurset. 

Har du ikke brugt dine to uger fra de 
foregående to år, kan du bruge dem en-
keltvis eller i forlængelse af hinanden. 

Tager du godkendte uddannelser i din 
fritid eller som fjernundervisning, kan du 
ansøge om at få tilskud til deltagerbeta-
ling og udgifter til materiale. Her kan du 
ikke få løntabsgodtgørelse.

Du behøver heller ikke at spørge din 
arbejdsgiver om lov til at tage på kursus, 
for det er din ret. I skal bare blive enige 
om, hvornår det passer ind i det daglige 
arbejde.  

Når du tager på uddannelse, kan du få 
dækket 85 procent af din løn via IKUF og 
statslige tilskudsordninger. 

IKUF er Industriens Kompetence-
udviklingsfond, og alle arbejdsgivere 
under Industriens Overenskomst og 
Industriens Funktionæroverenskomst 
indbetaler 520 kroner pr. medarbejder 
om året. 

Med tilskud kan din økonomi løbe 
rundt, mens du uddanner dig. Tilskuddet 
beregnes af din løn, feriepenge, Fritvalgs 
Lønkonto og arbejdsgiverbetalt pension.  
IKUF betaler også deltagergebyr og 
 materialeomkostninger. 

SOM MEDLEM KAN DU FÅ 
   Vejledning til at finde netop det  

kursus, der passer til dig
   Vejledning til at søge tilskud
   Overblik over relevante kurser på  

danskmetal.dk/findkurser

HVEM KAN FÅ TILSKUD?
For at få tilskud fra IKUF skal du:

   Være i arbejde
   Have 6 måneders anciennitet  

i  virksomheden
   Være omfattet af Industriens 

 Overenskomst eller Industriens 
 Funktionæroverenskomst

RET TIL EFTER-
UDDANNELSE

TAG AF STED MED 
DINE KOLLEGER  
I MÅ GERNE VÆRE 
FLERE KOLLEGER, 
DER TAGER AF 
STED PÅ KURSUS 
SAMMEN. HVIS 
I SKAL HAVE 
TILSKUD FRA IKUF, 
SKAL KURSERNE 
VÆRE BESTEMT 
AF JER SELV – OG 
IKKE AF VIRKSOM
HEDEN.

DIN OVERENS
KOMST GIVER DIG 
RET TIL TO UGERS 
EFTERUDDAN
NELSE HVERT ÅR 
MED ØKONOMISK 
TILSKUD. 
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På ikuf.dk kan du se IKUF’s positivliste 
over godkendte kurser og søge om  
tilskud. Du kan også tage en snak  
med din tillidsrepræsentant eller lokale 
Metal afdeling. 

 1  
Find kursus. Du kan vælge kurser 
på både: 

     Grundskole niveau (ug.dk)
     Gymnasielt niveau (ug.dk)
     Videregående niveau - akademi-

uddannelser (au-guiden.dk)
     AMU-niveau - kurser inden for 

industrien (amukurs.dk)  
Er dit kursus ikke på IKUF’s  
positivliste, kan du sagtens  
søge  alligevel. Så tager IKUF 
stilling til, om du kan modtage 
tilskud. Se, hvilke kurser der kan  
være relevante for dig på  
danskmetal.dk/findkurser. 

 2  Aftal med din arbejdsgiver, hvornår 
det passer, at du tager på kursus.

 3 Søg online om tilskud på ikuf.dk.

 4  Tilmeld dig kurset, når du har fået 
godkendelse fra IKUF.

 5  Indsend dokumentation for din del-
tagelse, fx kvitteringer, kursusbevis 
og eventuelt andre udgifter.

 6  Du modtager tilskuddet ca. 5-8 
dage, efter at IKUF har modtaget 
 dokumentationen.

SÅDAN GØR DU
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Hvert år får du to uger til selvvalgt uddan-
nelse. Det svarer til 74 timer eller ti dage. 
De fleste bruger de to uger på enkeltkur-
ser, der varer et par dage eller en uge. Du 
kan også spare dine uger op. Har du ikke 
brugt dine to uger fra de to foregående år, 
kan du bruge dem samlet til en længere 
uddannelse. Det kræver, at du i den peri-
ode har været på samme virksomhed. Du 
kan opspare op til 6 uger i alt. 

ANDRE TILSKUD
De fleste kurser er også berettiget til de 
statslige tilskudsordninger, VEU-godt-
gørelse og SVU. Det betyder ikke, at du 
får mere i støtte end de 85 procent af 
din fulde løn, men blot at det samlede 
tilskud kommer flere steder fra. Du skal 
selv søge om  VEU-godtgørelse og SVU, 

når du tilmelder dig. Kursusbeskrivelsen 
fortæller, om kurset er berettiget til de to 
tilskudsordninger. 

ANDRE KOMPETENCEFONDE
Har du en anden overenskomst end 
Industriens Overenskomst, er du  
muligvis også omfattet af en anden 
kompetencefond end IKUF. 

Spørg din tillidsrepræsentant eller  
din lokale  afdeling. 

Du finder din lokale Metalafdeling  
på danskmetal.dk/finddinafdeling 

UDDANNELSE I OPSIGELSES
PERIODEN
Er du blevet opsagt, kan du få én 
 uddannelsesuge i opsigelsesperioden.  
Det sikrer de fleste af Dansk Metals 
 overenskomster dig. 

Du kan også bruge dine to årlige 
uddannelses uger i opsigelsesperioden, 
hvis du ikke allerede har brugt dem. 

Hvis du ønsker at bruge ubrugte 
uddannelsesuger fra tidligere år i opsigel-
sesperioden, skal du have aftalt det med 
din arbejdsgiver inden opsigelsen. 

Husk, at du stadig skal søge om tilskud 
fra IKUF.

HVIS JEG GERNE VIL 
TAGE EN LÆNGERE 
UDDANNELSE?

DU KAN SPARE 
DINE TO ÅRLIGE 
UDDANNELSES
UGER OP OG 
BRUGE DEM PÅ 
ET LÆNGERE 
FORLØB. 

DU KAN OGSÅ 
UDDANNE DIG  
I OPSIGELSES
PERIODEN
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EKSTRA UDDANNELSE TIL LÆRLINGE
Er du lærling, har du mulighed for at tage 
ekstra uddannelse i din fritid, ligesom 
dine udlærte kolleger. Det sikrer over-
enskomsten dig. 

Du skal bare have været ansat i 6 måne-
der inklusiv eventuelle skoleophold. 

Du kan få støtte fra IKUF (Industriens 
Kompetenceudviklingsfond) til deltager-
betaling, materialer og eventuel transport. 
Søg om tilskud på ikuf.dk. 
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DIN LOKALE  
AFDELING

DANSKMETAL.DK/ 
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DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk

FIND SPÆNDENDE
KURSER PÅ
DANSKMETAL.DK/ 
FINDKURSER


