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Værd at vide   
 

Dagpengemodtager 2022 
 Samtaleforløbet Der skal afholdes en samtale med jobcentret hver fjerde uge. Du skal selv booke 

samtalerne på Jobnet. Udover individuelle samtaler med din rådgiver, kan disse 
samtaler bestå af workshops, webinarer eller fællessamtaler med a-kassen.  
 

 Fællessamtale med a-kassen Din a-kasse bliver inviteret med til en samtale med jobcenteret inden for dine 
første 13 ugers ledighed. Ønsker du ikke deres deltagelse, skal du kontakte 
Jobhuset.  
 

 Virksomhedsrettede tilbud Du skal som udgangspunkt inden for dine første 13 ugers ledighed have aftalt et 
virksomhedsrettet tilbud med din rådgiver. 
 

 Aktivering  Der kan i hele din ledighedsperiode aftales aktivering. Du aftaler med din rådgiver 
hvilke tilbud, der passer bedst til din jobsøgning. Du skal inden for de første 26 
ugers ledighed have aftalt en aktivering af mindst to ugers varighed. 
 

 ABC-jobsøgningsstrategi  ABC-jobsøgningsstrategien tager udgangspunkt i tre områder, som du er 
jobsøgende indenfor. Der er i ABC-jobsøgningsstrategien fokus på at søge bredt 
både fagligt og geografisk.  
 

 Barrierer  Oplys din rådgiver om eventuelle barrierer, eksempelvis problemer med 
børnepasning uden for institutionernes åbningstid, læse-, skrive-, regne- eller 
ordblindeudfordringer, skånehensyn eller misbrug.  
OBS: Skånehensyn skal godkendes i a-kassen. 
 

 FVU Du har ret til at få tilbudt en læse-, skrive- og regnetest. Såfremt du er i 
målgruppen for undervisning, har du ret til et læse-, skrive-, regne-, eller 
ordblindekursus. Dette kan medvirke til at forbedre dine muligheder for at tage en 
ordinær uddannelse eller arbejde. Kontakt din rådgiver for mere information. 
 

 ”Min plan” Alle aftaler og møder indgået med jobcentret findes under din ”Min plan” på 
Jobnet. Husk at læse alle beskeder på Jobnet samt e-Boks. 
 

 Jobnet CV Hold dit Jobnet CV ajour gennem hele din ledighedsperiode, således at det altid er 
fyldestgørende og søgbart ift. eventuelle jobåbninger.   
 

 Joblog Du skal løbende opdatere din Joblog med dine jobsøgningsaktiviteter, således at 
jobcentret og a-kassen kan se, at du er aktivt jobsøgende. Derudover kan din 
rådgiver give dig bedst mulig sparring på dine jobsøgningsstrategier. 
 

 Ferie Du skal melde din ferie på Jobnet via ”Mit fravær”. Er der mindre end 14 dage til 
din ferie starter - kontakt din rådgiver.  
OBS: Er der lavet en aftale om aktivering eller tilbud i perioden, kan ferie som 
udgangspunkt ikke afholdes. Meld derfor ferie i god tid. 
 

 Sygdom Du skal registrere eventuel sygemelding på Jobnet via ”Mit fravær”. Er du i 
aktivering eller tilbud - kontakt også din kursusudbyder/arbejdsgiver. Husk også at 
raskmelde dig igen på Jobnet. 
 

http://www.jobnet.dk/
http://www.jobnet.dk/
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 Fritagelse  Du har mulighed for at blive fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende samt 
deltage i kontaktforløb med din rådgiver, hvis du inden for seks uger starter i 
ordinær ansættelse, går på barsel, går på efterløn/pension eller er hjemsendt pga. 
materialemangel/vejrlig. Forhør dig hos din rådgiver for mere information. 
OBS: Dette skal aftales med din rådgiver.  
 

 Midlertidigt job  Har du fået en midlertidig fuldtidsstilling på under 14 dage - kontakt din rådgiver 
for at aftale det fremadrettede forløb.  
 

 Deltidsjob  Arbejder du mere end 20 timer om ugen i gennemsnit i en periode på fire uger, 
kan der aftales fritagelse for aktivering. 
OBS: Dette skal aftales med din rådgiver. 
 

 Befordringsgodtgørelse  Du kan søge om befordringsgodtgørelse for transportudgifterne til dine 
jobsamtaler. Der skal være en samlet transporttid på mere end 3 timer med 
offentlig transport tur/retur mellem din bopæl og virksomhedens adresse. 
Ansøgningen skal sendes senest 14 dage efter, at jobsamtalen er afholdt. Du kan 
finde mere information på: Jobnet Aalborg.  
 

Virksomhedsrettede tilbud 
 
  

 

 Virksomhedspraktik  Du har som udgangspunkt mulighed for at tilbyde virksomhedspraktik i op til fire 
uger. I nogle tilfælde vil du dog have mulighed for at tilbyde helt op til otte uger – 
kontakt din rådgiver for at høre, hvad der er gældende for dig.  
Har du lavet en aftale omkring praktik skal du kontakte din rådgiver. Du må først 
starte i virksomhedspraktikken, når den er synlig i din ”Min plan”. 
OBS: Du kan ikke tilbyde virksomhedspraktik hos din seneste arbejdsgiver. 
 

 Offentligt løntilskud  Du har mulighed for at tilbyde en offentlig virksomhed en løntilskudsansættelse i 
op til fire måneder. Under løntilskuddet får du løn svarende til din individuelle 
dagpengesats. Har du lavet en aftale omkring løntilskud - kontakt din rådgiver. Du 
må første starte i løntilskudsansættelsen, når denne er synlig i din ”Min plan”. 
OBS: Du skal have en ledighedsperiode på minimum 26 uger forud for ansættelsen. 
Er du over 50 år, enlig forsøger eller har du ikke en kompetencegivende 
uddannelse, kan du tilbyde løntilskud fra første ledighedsdag.  
 

 Privat løntilskud  Du har mulighed for at tilbyde en privat virksomhed en løntilskudsansættelse. 
Under løntilskuddet får du løn svarende til gældende overenskomst. Har du lavet 
en aftale omkring løntilskud - kontakt din rådgiver. Du må første starte i 
løntilskudsansættelsen, når denne er synlig i din ”Min plan”. 
OBS: Du skal have en ledighedsperiode på minimum 26 uger forud for ansættelsen. 
Er du over 50 år, enlig forsøger eller har du ikke en kompetencegivende 
uddannelse, kan du tilbyde løntilskud fra første ledighedsdag. 
 

 Jobrotation Som jobrotationsvikar er du ansat i et vikariat for en medarbejder på 
efteruddannelse. Du kan være ansat i op til 26 uger, og kan søge stillingerne efter 
tre måneders ledighed. Stillingerne kan bl.a. findes på Jobnet. 
OBS: Du skal kunne dokumentere, at du er berettiget til at søge rotationsvikariater. 
Kontakt derfor din rådgiver, inden du sender din ansøgning. 

https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter/nordjylland/aalborg
https://job.jobnet.dk/CV/frontpage
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      Tilbud 
 

 

 Jobsøgningsforløb Jobhuset har mulighed for at henvise dig til et jobsøgningsforløb med henblik på at 
styrke dine jobsøgningsstrategier og dit ansøgningsmateriale. For mere 
information - kontakt din rådgiver. 
 

 Realkompetencevurdering En realkompetencevurdering (RKV) er for dig, der skal have klarlagt dine 
forudsætninger for at blive faglært. Det er uddannelsesinstitutionen, der foretager 
vurderingen og udarbejder et eventuelt uddannelsesforløb. For mere information - 
kontakt din rådgiver. 
 

 Uddannelsesløft Du har mulighed for at tage en uddannelse, mens du er på dagpenge. Kravet for 
dette er, at du er minimum 30 år og ufaglært eller har en forældet 
erhvervsuddannelse (ikke brugt i fem år).  
 

 Opkvalificering  Opkvalificering kan søges med en begrundet ansøgning til din rådgiver. 
Ansøgningen skal tage udgangspunkt i din ABC-jobsøgningsstrategi og 
arbejdsmarkedets behov. Bemærk, at vores sagsbehandlingstid på din ansøgning 
er op til 4 uger. 
 
Hvis du har kontakt til en arbejdsgiver, der kan tilbyde dig mindst 3 måneders 
ansættelse, hvis du får et bestemt kursus, har du mulighed for at få dette bevilget. 
Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere om dine muligheder.  
 

 Iværksætteri  Du har mulighed for at arbejde målrettet med din forretningsidé, mens du er på 
dagpenge. Læs mere omkring forløbet på Innovativ Vækst. Du kan desuden få 
gratis iværksætterrådgivning hos Grow AAL.  
 

 Voksenlærling  Du har mulighed for at komme i voksenlære, hvis du er minimum 25 år ved 
uddannelsens begyndelse og er ufaglært eller har en forældet erhvervsuddannelse 
(ikke brugt i fem år). Har du en erhvervsuddannelse eller et højere 
uddannelsesniveau, skal du forud for uddannelsens opstart have en 
ledighedsperiode på minimum 3 måneder. 
 

 Jobrettet uddannelse  Jobrettet uddannelse er som udgangspunkt for dig, der er ufaglært eller har en 
uddannelse, der med hensyn til niveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. 
Uddannelsen skal godkendes af din a-kasse, kontakt derfor dem for mere 
information.  
 

 Flytning  Skal du flytte kommune, og har du lavet en aftale med din nuværende rådgiver om 
aktivering - kontakt din rådgiver. 
 

 Uddannelsespålæg  Er du under 25 år og har du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse 
eller forsørgerpligt over for hjemmeboende børn samt vil kunne gennemføre en 
uddannelse på almindelige vilkår – kontakt din rådgiver. 
 

ihttps://ehnj.dk/i_v
https://novi.dk/dk/grow-aal-city

