
Trin-for-trin-guide til selvvalgt efteruddannelse
Er du omfattet af elektrikeroverenskomsten mellem Dansk 
El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller af en tiltrædelses-
aftale med Dansk El-Forbund?

Du kan ikke søge tilskud.

Undersøg om din overens-
komst har lignende tilbud.

Har du været ansat i virksomheden i mindst 9 måneder?

Du har ret til 10 kursusdage om året. Det gælder for alle typer 
efteruddannelse.

Hvem kan få tilskud?
Ordningen omfatter alle medar-
bejdere, som er omfattet af 
elektrikeroverens komsten og har 
minimum 9 måneders anciennitet 
i det aktuelle ansættelsesforhold.

For lærlinge gælder særlige 
regler. Dem finder du her:
evu.dk/tilskud-til-laerlinges-fritidsud-
dannelse

Du kan få tilskud

Du kan få tilskud til selvvalgt efter-
uddannelse, hvis du er ansat i en 
virksomhed og omfattet af elektri-
keroverenskomsten mellem Dansk 
EL-Forbund og TEKNIQ Arbejds-
giverne, eller af en tiltrædelsesaftale 
med Dansk EL-Forbund.

Du har ret til at bruge kursusdage, du 
ikke har brugt fra de to foregående 
år. De ældste uger bruges først. Det 
betyder, at hvis du i 2019 og 2020 ikke 
har været på selvvalgt efteruddannel-
se, vil du i 2021 have ret til helt op til 
30 dages selvvalgt efteruddannelse.

Har du eksempelvis haft 2 dages 
selvvalgt efteruddannelse i 2019 og 
4 dages selvvalgt efteruddannelse i 
2020, så vil du have ret til 24 dages 
selvvalgt i 2021.

Dette forudsætter, at du har været 
ansat i samme virksomhed i hele 
perioden.

Du kan ikke søge tilskud.
Undersøg evt. andre tilkuds-
muligheder som f.eks. SVU, 
VEU, omstillingsfonden, spor-
skifteordningen m.fl.

Ja

Ja

Nej

Nej

Info

Info

Det får du i tilskud
Virksomheden betaler ikke løn, mens du er på kursus. Du kan der-
imod få refunderet 85% procent af sin bruttotimeløn og få op mod 
2.000 kr. pr. dag til dækning af kursusgebyr, materialer, transport og 
logi. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud over 2.000 kr. 
Søger du et AMU-kursus eller et akademimodul, hvor prisen er over 
2.000 kr. pr. dag, vil fonden i nogle tilfælde kontakte dig for at få yder-
ligere oplysninger om din begrundelse for at søge kurset.

Akademimoduler

El-branchens Kompetenceudviklings-
fond giver tilskud til enkeltmoduler og 
moduler i én af de akademiuddannel-
ser, der er på positivlisten. Du kan få 
tilskud til to akademimoduler/ max. 
20 ECTS-point om året. 

Fonden giver ikke tilskud til del-
autorisationer.

Find listen over akademiuddannelser, 
samt moduler på positivlisten her:
evu.dk/akademimoduler-med-tilskud

Når du søger tilskud fra fonden til en 
akademiuddannelse, er det et krav, 
at du samtidig søger om Statens 
Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og 

Før kursusstart

1. Gå ind på evu.dk/kompetencefond-el

2. Vælg ”Søg om tilsagn til selvvalgt efteruddannelse”.

3. Tilføj oplysninger om navn, kontaktperson i virksomheden mm.
og send formularen.

Når du har indsendt en ansøgning, får du en kvittering på e-mail med 
link til din sag. Samtidig sender EVU en e-mail til din arbejdsgiver, som 
skal bekræfte, at du har været ansat i 9 måneder, og at der er aftalt 
frihed til deltagelse i uddannelsen.

Efter du har været på kursus

Når du har været på AMU-kursus eller har gennemført dit akade-
mimodul, skal du uploade kursusbevis, lønseddel og bevillings-/
udbetalingsbrev fra VEU eller SVU, samt dokumentation for udgifter i 
forbindelse med evt. kost, logi og befordring på det link, du modtog i 
din kvitteringsmail.

Tilskuddet bliver indsat på din konto, og opgørelse over lønrefusi-
onbliver sendt til din e-boks.

Når du har fået tilsagn, kan du tilmelde dig dit kursus.

AMU-kurser

Du kan få tilskud til AMU-kurser, 
der er relevante for el-branchen 
i bred forstand. Du kan se, hvilke 
kurser du kan søge tilskud til på:
evu.dk/selvvalgt-efteruddannel-
se under ”Tilskud til AMU-kurser”.

Ved AMU-kurser forudsætter 
tilskuddet, at der også søges 
VEU-godtgørelse og eventuelt 
befordringstilskud, kompetence-
fonden betaler resten.

Tilmeld dig og søg VEU-godtgørel-
se på efteruddannelse.dk

Bemærk at der ikke gives tilskud 
til private kurser.

Tilsagn gælder i 6 måneder
Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder 
i 6 måneder. Hvis dit kursus ikke er 
begyndt inden fristen, skal du søge 
igen.

VEU og SVU

Ved AMU-kurser forudsætter tilskud-
det, at du også søger VEU-godtgørelse 
og eventuelt befordringstilskud.
 
Ved akademimoduler er det en be-
tingelse, at du søger SVU-godtgørelse. 
Du kan tidligst søge 13 uger før og 
senest 3 uger før uddannelsesstart. 

Du skal også søge VEU-omstillings-
fonden. Det søges i forbindelse med 
tilmeldingen til dit akademimodul på 
erhvervsakademiet hvor du skal ud-
fylde en ’tro og love’-erklæring.

Find dit AMU-kursus 
på amukurs.dk

Husk

Husk

Kriterier Kriterier

El-branchens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere på 
www.bygovenpaa.dk
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