Vilkår for optagelse, deltagerbetaling og afmeldegebyr på Arbejdsmarkedsuddannelse.
Det er en betingelse for deltagelse på AMU-kurser, at deltagerbetalingen er indbetalt inden
kursusstart.
Taksterne for deltagerbetaling på AMU-kurser er:
 184 kr. pr. dag / 920 kr. pr. uge: EDB/IT kurser
 108 kr. pr. dag / 540 kr. pr. uge: Øvrige AMU-kurser
 Ingen deltagerbetaling: Individuel kompetencevurdering (IKV)
Når du er i beskæftigelse har du/din arbejdsgiver ret til VEU godtgørelse i din kursusperiode. VEU-, samt
befordringsgodtgørelse skal søges på www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursusdag.
Har du en videregående uddannelse som du anvender, kan du optages på AMU-kurser mod betaling af fuld
kursuspris. Såfremt du ikke har anvendt din videregående uddannelse inden for de seneste 5 år, kan du
deltage på kurset til almindelig deltagerbetaling og du/din arbejdsgiver har ret til VEU godtgørelse,
Afgift ved for sen afmelding (denne regel gælder kun virksomhedskursister)
Afgiftens størrelse afhænger af kursets længde og frameldingstidspunkt.
Framelding mindre end en uge før start:
Kursusvarighed op til 37 lektioner: 1.500 kr.
Kursusvarighed over 37 lektioner: 2.500 kr.
Ved udeblivelse:
Kursusvarighed op til 37 lektioner: 2.500 kr.
Kursusvarighed over 37 lektioner: 3.500 kr.
Arbejdsgiver skal ikke betale afgift hvis:
Kurset aflyses af kursuscenteret, frameldingen skyldes lovlig grund, f.eks. sygdom eller arbejdergiveren
sender en anden medarbejder.
Ledige:
Dagpengeberettigede med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet
uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Den
landsdækkende positivliste afgrænser således hvilke kurser og uddannelsesforløb, det er muligt at tage som 6
ugers jobrettet uddannelse
Du har ret til 6 ugers jobrettet kursus eller jobrettet uddannelsesforløb såfremt du er ufaglært eller faglært
ledig, samt hvis du har en kort videregående uddannelse og samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse. Det
er din a-kasse der træffer afgørelsen, om du opfylder dette og bekræfter din ledighedsperiode på blanket
AR237. Dit jobcenter skal desuden fremsende betalingstilsagn til kursuscenteret. Oplysningerne skal være
modtaget på kursuscenteret inden kursusstart.
Såfremt du har brugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt
af dit jobcenter.
Dagpengeberettigede med jobplan, kontanthjælpsmodtagere og revalidender
For at kunne deltage på et AMU-kursus, skal du have din deltagelse godkendt af dit jobcenter, via en
handlingsplan.
Du kan søge befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 km daglig transport mellem kursussteder og
din bopæl. Du skal bruge blanket AB421, som kan findes på www.jobnet.dk
Andre
Kursister uden for AMU’s målgruppe kan deltage mod fuld betaling/deltagerbetaling.
Er du i tvivl, kontakt venligst kursuscenteret.
Kursuscenteret forbeholder sig retten til at aflyse et kursus ved for få tilmeldinger.

