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Finansieringsmuligheder for voksen- og efteruddannelse 

Uddannelse Offentlige støttemuligheder Kompetencefonde 
Dansk uddannelse 
Spor 1, 2 og 3 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)  er en  
uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller 
videreuddanne dig i arbejdstiden, hvis du er berettiget til 
SVU.  

Enten får du SVU som  kompensation for din løn  - eller også  
får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.  

www.svu.dk   

Virksomheder og 
medarbejdere med 
gældende 
overenskomst kan 
ud fra 
betingelserne i de 
enkelte 
kompetencefonde 
erhverve sig midler 
til at understøtte 
uddannelse. 

Hvis du som  
virksomhed eller 
medarbejder 
ønsker mere 
information om  din  
kompetencefond,  
så kontakt din  
brancheorganisatio 
n eller fagforening.   

Almen uddannelse 
Forberedende voksen 
uddannelse (FVU) 
FVU start 
FVU dansk 
FVU matematik 
FVU digital 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en 
uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller 
videreuddanne dig i arbejdstiden, hvis du er berettiget til 
SVU. 

Enten får du SVU som  kompensation for din løn  - eller også  
får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

FVU engelsk 
Ordblindeundervisning 
(OBU) 
HF fag 

www.svu.dk 

Arbejdsmarkedsuddann 
elser (AMU) VEU-godtgørelse 

Hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og  
efteruddannelse, fx AMU-kurser, kan du søge VEU
godtgørelse  og tilskud til transport.  



Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn,  mens du  
er på kursus. Får du løn,  er det din arbejdsgiver, som får 
godtgørelsen.  

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/oek 

onomi/veu-godtgoerelse 

Akademi Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er  en  
uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller 
videreuddanne dig i arbejdstiden, hvis du er berettiget til 
SVU.  

Enten får du SVU som  kompensation for din løn  - eller også  
får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

www.svu.dk 

http://www.svu.dk/
http://www.svu.dk/
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/oekonomi/veu-godtgoerelse
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/oekonomi/veu-godtgoerelse
http://www.svu.dk/
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Omstillingsfonden  
Faglærte  og ufaglærte medarbejdere får  med  
omstillingsfonden  mulighed for at opnå et kvalifikationsløft  
ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er  
mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt.  
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter
og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond 

Diplom Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er  en  
uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller 
videreuddanne dig i arbejdstiden, hvis du er berettiget til 
SVU.  

Enten får du SVU som  kompensation for din løn  - eller også  
får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

www.svu.dk   

Omstillingsfonden  
Faglærte  og ufaglærte medarbejdere får  med  
omstillingsfonden mulighed  for at  opnå et kvalifikationsløft  
ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er  
mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt.  
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter
og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond  

Master Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er  en  
uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller
videreuddanne dig i arbejdstiden, hvis du er berettiget  til 
SVU.  

 

Enten får du SVU som  kompensation for din løn  - eller også  
får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.  

www.svu.dk   

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond
http://www.svu.dk/
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond
http://www.svu.dk/



