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Din virksomhed 
kan få tilskud til 
efteruddannelse

   Dansk Maskinhandlerforening og HK/ 
Privat yder tilskud via deres fælles- 
uddannelsesfond til medarbejdere og 
ledere under DM/HK overenskomsten.

   Efteruddannelsen kan både ligge i 
og udenfor arbejdstiden. Ved uddan-
nelsen udenfor arbejdstid, ydes der 
tilskud til deltagerbetaling, materiale-
udgifter og transport.   

   Uddannelserne skal være inden for 
overenskomstens område. Elever kan 
ikke søge støtte til uddannelse.

   Uddannelsesfonden har et årligt  
maksimum beløb til rådighed  
– derfor vil ”først til mølle princippet” 
gælde.

 

Vigtige informationer, inden du går i 
gang med ansøgningen
   Find det rigtige kursus for dig  

- søg inspiration på www.ug.dk

   Navnet (evt. kursusnr.) på det kursus du vil 
søge om refusion for

   Dato for afholdelse - kursets varighed, og 
antal dage/timer

   Kursusgebyr, materialeudgifter, transport-
omkostninger 

   Offentlige tilskud (VEU-godtgørelse/SVU) 
til kurset?

Alle vigtige oplysninger om uddannelsen kan du 
få ved den uddannelsesinstitution, hvor du har 
valgt at tage din uddannelse.

Ansøgningsskemaet, som du skal udfylde,  
sendes til: Dansk Maskinhandlerforening,  
Fondsadministrationen, Kokholm 3C, 6000 Kol-
ding eller på mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Hvordan får man penge udbetalt?
Arbejdsgiver modtager lønrefusion etc. når  
uddannelsesforløbet/kurset er afsluttet.  
Udbetalingsanmodning kan downloades på  
www.danskmaskinhandel.dk, skemaerne ligger 
på hjemmesiden under Medlemsområde - Ar-
bejdsgivermappen – Blanketter og sendes til: 
Dansk Maskinhandlerforening,  
Fondsadministrationen, Kokholm 3C, 6000 Kol-
ding eller på mail: dmh@danskmaskinhandel.dk
Du kan også hente eller downloade skemaerne 
fra HK/PRIVAT’s hjemmeside  
www.selvvlagtuddannelse.dk  

Hvor henvender du dig, hvis du har 
spørgsmål?
Har du spørgsmål til den uddannelse, du søger, 
skal du henvende dig til din skoles studievejled-
ning. 
Hvis du er i tvivl om, hvordan anvisningen skal 
udfyldes, kan du kontakte Dansk Maskinhandler-
forening, Fondsadministrationen,  
Kokholm 3C, 6000 Kolding, tlf. 3927 0087 eller 
HK/Privat Uddannelsesafdelingen tlf. 3330 4478



Hvilke typer af uddannelse  
kan du tage?
Vil du bygge oven på en almindelig 
handels- eller kontoruddannelse, 
kan du vælge fagligt fra merkonom-
niveau til en bachelorgrad inden 
for udvalgte fag. Du kan også tage 
folke- og handelsskolefag. Dertil 
kommer en lang række AMU-kurser 
og gymnasiale fag. Kravet er, at ud-
dannelsen kan bruges inden for det 
område, du arbejder under. 

 Du kan vælge uddannelse/kurser 
inden for følgende områder:
   Forberedende voksenunder-

visning

  Gymnasiale kurser

  Arbejdsmarkedskurser

   Enkeltfag på erhvervs- 
uddannelser

   Enkeltfag videregående  
voksenuddannelser

   Enkeltfag på korte videregående 
uddannelser

  Enkeltfag på diplomuddannelser

  Enkeltfag på masteruddannelser

  Private kurser

Hvordan tilmelder du dig 
uddannelser?
Du skal selv tilmelde dig på den 
skole eller hos den private udbyder, 
hvor du ønsker at tage uddannelsen. 

Hvilke udgifter dækkes 
der af fonden?
Arbejdsgiver modtager lønrefusion 
ved deltagelse i uddannelse. DM/
HK uddannelsesfond 2 skal dække 
løntabsgodtgørelse til efteruddan-
nelse (selvvalgt uddannelse). Lønre-
fusion er 100% pr. dag efter fradrag 
for VEU- eller SVU-godtgørelse, hvis 
dette ydes. 

   Dækning af udgifter til  
kursusgebyr

  Kursusmaterialer

  Transport til og fra kursussted

  Ophold ved internatkurser 

Hvordan søger du støtte fra 
DM/HK uddannelsesfond?
Deltagelse i efteruddannelse skal 
aftales med din virksomhed, og det 
er også virksomheden, som søger 
tilskud fra fonden. Derfor skal du 
altid begynde med at kontakte din 
arbejdsgiver. Find den uddannelse/
kursus du ønsker at blive tilmeldt. 
Aftal med din nærmeste leder om 
tidspunkt for deltagelse af uddan-
nelse. 

Ansøgningen vil blive behandlet af 
HK/Privat og Dansk Maskinhandler-
forening. Inden 14 dage vil virksom-
heden og ansøgeren modtage en 
endelig godkendelse af ansøgnin-
gen.


