OVERBLIK

Kan du få dit
kursus betalt?
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IKUF
Industriens
kompetenceudviklingsfond

HVORDAN

Gælder for ansatte der er dækket af overenskomst
indenfor følgende brancher:

Ansøges gennem IKUFs hjemmeside www.ikuf.dk
Spørgsmål
Tlf: 33779130
e-mail: info@ikuf.dk

Dine muligheder
for tilskud
Er du i job eller fritstillet, kan det være, at du kan få
dit kursus betalt.
Mange brancher har særlige uddannelsesfonde, hvor kan du få økonomisk støtte til at omskole dig i arbejdstiden eller i din opsigelsesperiode.
Det kan både være støtte til betaling for selve kurset og til at dække
din arbejdsgivers udgift til din løn, mens du går på kursus.
Vi har samlet et overblik over nogle af de store uddannelsesfonde til
dig.

Læs mere: www.www.ikuf.dk/

INFO...
Fandt du ikke din branche?
Hvis du ikke kan finde din
branche på de følgende sider,
kan du gøre følgende
1) Spørg din fagforening eller
tillidsrepræsentanten på dit
arbejde, om du arbejder i en
branche med særlige uddannelsesfonde
2) Book tid hos en af vores
erfarne vejledere, der kan
undersøge, hvad der gælder
for dig.
Du booker tid på
www.ucplus.dk/e-vejledning

•

Industriens Overenskomst
(ansættelse i mindst seks måneder)

•

Industriens Funktionæroverenskomst (ansættelse i mindst
seks måneder)

•

Overenskomst mellem DI og
CO-industri for DONG ENERGY
ansatte offshore-medarbejdere (ansættelse i mindst seks
måneder)

•

Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og NNF
(ansættelse i mindst seks
måneder)

•

Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og NNF (ansættelse i mindst ni måneder).
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HVORDAN
Ansøgningsskema sendes til:
lp@bygud.dk

Byggeriets
uddannelse
Kompetenceudviklingsfonden
Gælder for ansatte, der er dækket af
overenskomst med:

eller pr. post til:
Kompetenceudviklingsfonden
Dansk Byggeri
HK & TL Bygmestervej 5, 2.
2400 København NV
Spørgsmål
lp@bygud.dk
Læs mere på www.bygud.dk

•

Dansk Byggeri (ansat i virksomheden i 6 måneder)

•

Teknisk Landsforbund(ansat i
virksomheden i 6 måneder)

•

HK Privat (ansat i virksomheden
i 6 måneder)

Den Kommunale
kompetencefond
Gælder for ansatte, der er dækket af
overenskomst med:
HVORDAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOA
3F
Dansk Metal
BUPL
HK Kommunal
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund
Dansk Socialrådgiverforening
Forhandlingskartellet

Spørgsmål
Tlf: 3370 3871
e-mail:
kontakt@denkommunalekompetencefond.dk
Læs mere
www.denkommunalekompetencefond.dk
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HVORDAN
Ansøgning udfyldes og sendes
via www.denregionalekompetencefond.dk/
Spørgsmål
Kontakt@DenRegionaleKompetencefond.dk
Tlf: 9116 8830

Den Regionale
kompetencefond
Gælder for ansatte, der er dækket af
overenskomst med:

•
•
•
•

Dansk Socialrådgiverforening
FOA – Fag og Arbejde
HK Kommunal
Dansk Metal/håndværkerorganisationerne

•
•
•
•
•

Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund
3F Fagligt Fælles Forbund
Maskinmestrenes Forening
Konstruktørforeningen

Sporskifteordningen
Personer, der er ansat i brancher med risisko for
nedslidning, kan søge om tilksud til op til 8 ugers
omskoling via Sporskifteordningen.
Både private og offentlige virksomheder kan søge,
hvis de tilhører en af de nedslidningstruede brancher.

Du kan også søge vejledning på UddannelsesGuiden: www.ug.dk/evejledning/.

Alle ansatte i virksomheden kan være i målgruppen.

Læs mere om Sporskifteordningen og ansøgningsprocessen på www.star.dk

Ansøger sammensætter selv en sporskiftepakke til
den/de pågældende medarbejdere.
Pakken skal primært bestå af deltagelse i kortere
erhvervsrettede efteruddannelsestilbud såsom
egnede AMU-kurser.
Inden pakken sammensættes kan det være en god
idé at søge vejledning og rådgivning hos f.eks hos
UCplus eller en anden uddannelsesinstitution om
mulighederne for efteruddannelse, muligheden for
at få gennemført en vurdering af deltagerens realkompetencer m.v.

INFO...
Sporskifteordningen er
aftalt i Trepartsaftale III om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og løber fra 2018 - 2021.
Formålet med Sporskifteordningen er at
give medarbejdere, der enten er i risiko
for at blive nedslidte eller er nedslidte,
mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke.
Kilde: www.star.dk

Brancher der kan søge
•
•
•

•
•

Anlægsarbejde
Daginstitutioner
Døgninstitutioner og hjemmepleje
Frisører og anden personlig
pleje
Færdiggørelse af byggeri
Hotel og camping

•

Installation og reparation af

•

•
•
•
•
•

maskiner og udstyr
Landbrug, skovbrug og
fiskeri
Nærings- og nydelsesmidler
Opførelse og nedrivning af
byggeri
Religiøse institutioner og
begravelsesvæsen

•
•
•
•
•
•
•

Restauranter og barer
Slagterier
Transport af passagerer
Transportmidler
Træ og møbler
Vand, kloak og affald
Serviceydelser i forbindelse
med luftfart

Rengøring

•

Politi, beredskab og fængsler

www.ucplus.dk

