
HK/Privat og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
 
Sådan søger du og din virksomhed tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden 
- og sådan tilmelder du dig kurset 
 
 
Ifølge overenskomsten har du ret til 10 dages uddannelse om året efter 
eget valg, når du har 9 måneders anciennitet i virksomheden. 
 
Under uddannelsen får du udbetalt løn fra virksomheden. Virksomheden får refusion af 
lønudgiften i form af et tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden og eventuelt offentlig 
løntabsgodtgørelse. 
 
Hvilke typer af uddannelse støtter kompetencefonden? 
Der kan ydes støtte lige fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Du kan f.eks. 
vælge mellem voksenuddannelseskurser (f.eks. enkeltfag på HF), videregående 
uddannelsesmoduler (f.eks. merkonom-moduler, AMU-kurser og private kurser. Få evt. 
inspiration på hjemmesiden www.selvvalgtuddannelse.dk eller hos relevante 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Hvordan tilmelder du dig på uddannelsen? 
Uddannelsesønsket drøftes mellem medarbejderen og virksomheden. Medarbejderen har 
under fornødent hensyn til virksomheden ret til 10 dages uddannelse om året efter eget 
valg. Du skal selv tilmelde dig på den skole eller private udbyder, hvor du ønsker at tage 
uddannelsen.  
 
Hvordan søger du hos kompetencefonden? 
Udfyld ansøgningsskemaet til kompetencefonden sammen med din arbejdsgiver. Indsend 
ansøgningsskemaet til Agro Food Park 13, 8200 Århus N. Din arbejdsgiver og dig får svar 
på ansøgningen efter senest 4 uger. Selvom du ikke har søgt på forhånd, er det muligt at 
søge tilskud alligevel – forudsat at uddannelsen er tilskudsberettiget, at overenskomstens 
betingelser er opfyldt og at der er økonomiske midler i fonden. 
 
Hvordan udbetales tilskuddet? 
Tilskuddet udbetales, når uddannelsen eller kurset er afsluttet. Du får løn udbetalt af din 
arbejdsgiver. Arbejdsgiveren får refusion i form af offentlig løntabsgodtgørelse og 
løntabsgodtgørelse fra kompetenceudviklingsfonden. 
 
Hvor henvender du dig, hvis du har spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål til den uddannelse, du søger, skal du henvende dig til skolen eller 
uddannelsesudbyderen. Spørgsmål om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden kan du få 
hjælp til i din lokale HK-afdeling eller ved at henvende til kompetencefondens sekretariat 
på telefon 87 40 34 00. 
 


