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Regeringen lægger op til dramatiske nedskæringer i AMU 

I Finansloven for 2011 lægger regeringen op til dramatiske nedskæringer i AMU på 

41%. Det vil betyde, at vi kan risikere, at mange vil få afslag på deres AMU-

kursustilmeldinger, når vi når et stykke frem i 2011. 

 

Nedskæringen i aktiviteten står desværre ikke alene. Den skal ses i sammenhæng med 

den nedskæring i VEU-godtgørelsen og SVU'en, der allerede er besluttet.  

 

Fra 1/1 2011 skal højtuddannede eller virksomheden betale den fulde pris for at delta-

ge på et AMU kursus. 

 

Nedskæringer på VEU-godtgørelsen 

Allerede fra den 7/2 2011 reduceres VEU-satsen til 80%, hvilket svarer til 3.008,00 kr. 

pr uge (højeste dagpengesats 2010). Dermed forringes vilkårene yderligere for med-

lemmer, der ønsker at gå på AMU kurser. 

 

Du må højst have en uddannelse, der svarer til erhvervsuddannelsesniveau eller gym-

nasieniveau. Men højtuddannede, der IKKE har brugt deres uddannelse de sidste 5 år, 

kan fortsat få VEU, men følger ovenstående nedskæringer. 

 

Der gives fortsat VEU til alle, der gennemfører Individuel Kompetenceafklaring og Me-

ritafklaringer, men følger ovenstående nedskæringer. 

 

Fra 1/1 2011 reduceres refusionen til indkvartering og fortæring til 450,00 kr. pr. dag. 

for medlemmer, der skal køre mere end 120 km retur pr. dag, og har behov for at bo 

på en skole under kurset, og fra 1/7 2011 bortfalder tilskud til transportudgift mellem 

opholdssted og skole.  

 

Fra 1/1 2011 nedsættes kilometergodtgørelsen til 0,95 kr. pr. kørt km. Der udbetales 

intet, hvis beløbet er under kr. 32,00. Kursus på arbejdspladsen udløser ikke trans-

portgodtgørelse.  

 

Nedskæringer på almen kvalificering 

Der er en lang række regler for, hvem der kan få SVU. Hvor mange timer man skal gå 

ugentligt for at få SVU? Hvor lang tid skal uddannelsesperioden minimum være m.v.  

Vil du vide mere så kontakt Lene Rosfort i afdelingen.   

 

Fra 1/1 2011 stiger deltagerbetalingen på ”bløde” kurser f.eks. 9/10. klasse, HF m.fl.  

F.eks. kommer IT, psykologi, samarbejde&kommunikation, formidling m.m.  til at ko-

ste ca. 1.100,00 pr. fag. 

 

Til gengæld bliver flere grundfag billigere, f.eks. dansk, dansk som 2. sprog, engelsk, 

tysk, fransk, matematik, historie, samfundsfag m.m.,  de kommer til at koste 110,00 

pr. fag.   

 

Nedskæringer på Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

SVU anvendes, når mange af vore medlemmer skal på ordblindeundervisning, Forbere-

dende voksenundervisning (FVU), 9/10. klasse eller HF. 

 

Fra 1/1 2011 nedskæres perioden for ret til SVU fra 80 uger til 40 uger.  

 

 

 



Erhvervsuddannelse 

De generelle besparelser og effektiviseringer betyder – efter erhvervsskolernes egne beregninger – at 

erhvervsuddannelserne bliver udsat for besparelser i størrelsesordnen 145 mio. kr. 

 

Praktikpladser 

Regeringen har tilkendegivet, at man vil tage initiativ til at indgå en aftale om op til 5.000 ekstra praktik-

pladser i 2011. Dette er langt fra nok. Pt. søger over 8.000 unge at skaffe sig en praktikplads.  

 

Ændring af kriterier for optagelse på produktionsskoler 

Man vil ændre kriterierne, så unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse ikke automatisk har adgang 

til produktionsskolen. 

 

Tilpasning af skolepraktikydelse og produktionsskoleydelse 

Hjemmeboende unge over 18 år , som gennemfører deres uddannelse som skolepraktikelev, skæres i 

deres ydelse/løn fra de nuværende 1.475 kr. pr. uge til 810 kr. pr. uge. 

 

Støtte til efterskoleelever 

Støtten omlægges så forældre med en indkomst op til 310.000 får samme støtte som i dag. Derefter af-

trappes tilskuddet og ved en forældreindkomst på over 835.000 er støtten ca. 20% af det nuværende 

niveau . 

 

Fra 4/4 2011 nedsættes SVU-satsen til 80%, hvilket svarer til 3.008,00 kr. pr uge (højeste dagpen-

gesats 2010). Dermed forringes vilkårene for medlemmer, der ønsker at gå til ordblindeunder-

visning, FVU, 9/10. klasse, HF eller andre uddannelser, hvor der kan opnås SVU.  

Der kan søges deltagerbetaling på fagene til 8./10. klasse og gymnasieniveau. 

 

VEU og SVU ved afskedigelser fra 1/1 2011 

SVU: Der kan ikke længere indgås aftale om orlov til deltagelse i uddannelse, hvis medlemmet er sagt 

op eller selv har sagt op. 

VEU: Hvis uddannelsesstedet har givet tilsagn om optagelse på uddannelsen før afskedigelsen, kan kur-

set gennemføres som værende i beskæftigelse (der skal betales deltagerbetaling).  

 

SVU og VEU ved arbejdsfordeling  

SVU: Man betragtes som værende i beskæftigelse. Man kan ikke få fuld refusion, hvis der er søgt efter 

fordelingen er påbegyndt.  

VEU: Man betragtes som værende i beskæftigelse og man skal betale kursusafgift. Hvis medlemmet ik-

ke har ret til dagpenge, har de ret til VEU-godtgørelse, hvis de bliver hjemsendt.  

 

SVU og VEU ved fritstilling 

SVU: Der er ingen ret til SVU.  

VEU: Man deltager som beskæftiget. Der er ikke godtgørelse til arbejdsgiver. Der skal betales kursusaf-

gift.  

 

Kompetenceudviklingsfondene til selvvalgt uddannelse 

Vi afventer nyt fra kompetenceudviklingsfondene. Vil du vide mere så kontakt Lene Rosfort i afdelingen. 

 

 

Ungdomsuddannelse 


