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Kære Medlem  
 
Som medlem af Teknikernes A-kasse er der nogle ting, du skal være opmærksom på vedrø-
rende digital kommunikation.  
 
Her giver vi dig en orientering om, hvordan du skal kommunikere med os.  
 
Hvis du er eller bliver ledig, og du får brug for at modtage dagpenge eller andre ydelser fra 
a-kassen, så er der også nogle ting, du skal være særligt opmærksom på.  
 
Som ledig har du både en række rettigheder, ligesom du er underlagt en række forpligtelser 
for at være berettiget til dagpenge.  
 
Her giver vi dig vejledning om dine rettigheder og pligter.  
 
Det er især vigtigt, at du gør dig bekendt med dine pligter som ledig, da det kan have kon-
sekvenser for din ret til ydelser, hvis ikke du gør det, der efter reglerne forventes af dig som 
ledig.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Teknikernes A-kasse 
 
 
Vedlagt:  

- Orientering om digital kommunikation i Teknikernes A-kasse 
- Forberedelse til din CV-og vejledningssamtale  
- Dine pligter som ledig 
- Dine rettigheder som ledig 

 
 
 
    

T E K N I K E R N E S  A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E  
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Orientering om digital kommunikation i Teknikernes A-kasse 
 
Pligt til digital kommunikation 
I Teknikernes A-kasse foregår al skriftlig kommunikation digitalt via selvbetjeningsløsningen 
Medlemsportalen.  
 
Det er i Medlemsportalen, du udfylder fx ledighedserklæringer, dagpengekort, booker sam-
taler m.m. samt har mulighed for at stille spørgsmål til din a-kasse. På samme måde vil a-
kassen også besvare dine ansøgninger, henvendelser m.m. via Medlemsportalen. 
 
Du får adgang til Medlemsportalen på www.tl.dk. Du skal logge på med NemId.  
 
Når du logger på Medlemsportalen, skal du vælge, om du vil have tilsendt en sms og/eller 
en e-mail, når der er post til dig på Medlemsportalen. Husk derfor at registrere og opdatere 
dit mobilnummer og din e-mailadresse på Medlemsportalen, så vi har dine aktuelle oplys-
ninger.  
 
Betydning for dine ydelser fra a-kassen 
Du skal være opmærksom på følgende: 
 

- Det er dit eget ansvar, at dit mobilnummer og din e-mailadresse hele tiden er regi-
streret og opdateret på Medlemsportalen, så du kan få besked, når der er post til 
dig på Medlemsportalen.   

- Selvom du er tilmeldt denne service med notifikation via sms eller e-mail, så frata-
ger det dig ikke ansvaret for løbende at tjekke din post på Medlemsportalen. 

- Hvis du er ledig og modtager ydelser fra a-kassen, så har du pligt til at tjekke din 
post på Medlemsportalen dagligt. Det svarer til, at du har pligt til at tjekke din 
postkasse dagligt.  

- Det kan få konsekvenser for dine ydelser fra a-kassen, hvis ikke du får gjort dig 
bekendt med breve fra a-kassen på Medlemsportalen.   

 
Fritagelsesmuligheder  
Du kan blive fritaget for pligt til digital kommunikation med a-kassen, hvis du på grund af 
en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse eller sproglige barrierer er forhindret i at kom-
munikere digitalt med a-kassen. 
 
Du kan også blive fritaget for pligt til digital kommunikation med a-kassen, hvis ikke du har 
adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem eller ved ophold uden for eget 
hjem, fx ved midlertidigt ophold på hospital, plejehjem eller i fængsel, eller hvis du på 
grund af ophold eller bopæl i udlandet har vanskeligheder med at skaffe eller benytte den 
digitale signatur, som a-kassen benytter (NemId eller personlig kode).  
 
Du skal give os besked, hvis du ønsker at ansøge om fritagelse.  
 
Vi fraråder e-mails  
Selvom det stadig vil være muligt for dig at sende e-mails til os, så anbefaler vi, at du skri-
ver til os via Medlemsportalen, da e-mail ikke er en sikker kommunikationsform. Hvis du 
vælger at e-maile til os, så skal du være opmærksom på, at du vil modtage svar fra os via 
Medlemsportalen.   
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CV-og vejledningssamtale som ledig 
 
Hvis du bliver ledig og ansøger om dagpenge, vil vi indkalde dig til en CV- og vejlednings-
samtale inden for de først 14 dage.  
 
Min Plan 
Under samtalen skal du sammen med din sagsbehandler gennemgå dine forslag til ”Udkast 
til Min Plan” og ”Krav til jobsøgning”.  
 
Du skal gøre dig nogle tanker om, hvordan du så hurtigt som muligt kan komme i beskæfti-
gelse. Skriv ind i planen hvad dine ønsker, uddannelse / erhvervserfaring og kompetencer 
er. Hvad vil du gøre for at få et job, hvad skal det være for et job m.v.? 
 
Inspiration til jobsøgning. 
Jobsøgning kan, afhængig af fagområde og branche foregå på mange måder. 
 Skriftlig jobansøgning på papir eller mail  
 Telefonisk henvendelse til arbejdsgiverne 
 Personlig henvendelse til arbejdsgiverne   
 Kontakt til et rekrutteringsbureau  
 TLs afdelinger 
 TLs jobannoncer på www.tl.dk  
 Uopfordrede henvendelser til arbejdsgiverne 
 Gøre brug af dit/dine netværk 
 
Formelle krav til jobsøgning og anvendelse af Joblog på Jobnet.dk 
Du skal i hele din ledighedsperiode løbende registrere dine jobsøgningsaktiviteter i Joblog-
gen på Jobnet.dk samt udploade et nærmere aftalt antal jobsøgninger. 
 
Du skal søge intensivt og gøre en stor indsats for at komme i arbejde. Du skal søge realisti-
ske og seriøse jobs som du har helbred og evner til at udføre. Det er primært varigt arbejde 
du skal søge.  
 
Vær opmærksom på, at hvis det er svært at finde tilstrækkeligt mange jobs inden for dit 
eget fagområde, skal du udvide din jobsøgning til andre fagområder. 
 
CV på Jobnet. 
Dine oplysninger skal lægges på Jobnet (www.jobnet.dk) senest 2 uger efter din tilmelding i 
jobcenteret. Hvis du ikke allerede har indlagt dit CV på Jobnet, er det en god ide, at du gør 
det inden vores samtale.  
 
Vi skal sikre, at dine oplysninger på Jobnet om beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og 
øvrige forhold er som de skal være, i forhold til at jobcenteret skal kunne formidle job til 
dig. 
 
CV´et skal som minimum indeholde 
Under personlige oplysninger skal telefonnr. og postnr. samt eventuel e-mail være synlige, 
så arbejdsgiver kan tage hurtig kontakt. 
 
Uddannelse og tidligere beskæftigelse skal oplyses. 
 
Under stillingsbetegnelser og kvalifikationer anføres jobønsker. Ønskerne skal være seriøse 
og realistiske. 
Ønsker du arbejde inden for et område, hvor du ikke har uddannelse eller erhvervserfaring, 
kan du angive de kvalifikationer der gør, at du kan påtage sig det pågældende arbejde.  
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Dine pligter som ledig 
 
Tilmelding som arbejdssøgende 
Du skal på første ledighedsdag tilmelde dig som arbejdssøgende i jobcentret på www.job-
net.dk. Du skal tilmelde dig i kategorien dagpengemodtager.  
 
Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i hele ledighedsperioden for at have 
ret til dagpenge.  
 
Obligatorisk selvbooking 
Det er obligatorisk for alle ledige dagpengemodtagere at selvbooke jobsamtaler med job-
centeret eller anden aktør på ”Min side” på Jobnet:www.jobnet.dk.  
 
Derudover har du også pligt til inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed at selv-
booke 2 rådighedssamtaler med a-kassen. Det gør du via vores selvbetjeningsløsning  
Medlemsportalen.  
 
Fristen for booking af rådighedssamtaler fastsættes af a-kassen. Det betyder, at du vil blive 
kontaktet af os, når det er tid til at booke en samtale. 
 
I tilfælde af, at du forsøger at booke en rådighedssamtale med a-kassen inden for fristen, 
men får oplyst, at der ingen ledige tider er, skal du straks kontakte os.  
 
Hvis ikke du har booket en rådighedssamtale med a-kassen inden for fristen og heller ikke 
har kontaktet os, så skal vi afmelde dig som arbejdssøgende i jobcenteret. Konsekvensen 
er, at du ikke kan modtage dagpenge, før du igen har tilmeldt dig som arbejdssøgende i 
jobcenteret. 
 
Krav til jobsøgning 
”Krav til jobsøgning” er en aftale, som du udarbejder sammen med a-kassen ved CV-samta-
len.  
 
Du vil herefter kunne se aftalen ”Krav til jobsøgning” på vores selvbetjeningsløsning Med-
lemsportalen.  
 
Du skal i hele din ledighedsperiode være aktivt arbejdssøgende, og du skal følge de ”Krav til 
jobsøgning”, som du har aftalt med a-kassen.  
 
Joblog 
Alle ledige dagpengemodtagere skal benytte Joblog. Du får adgang til Joblog på ”Min side” 
på www.jobnet.dk.   
 
Jobloggen giver overblik over din egen jobsøgning og mulighed for løbende at dokumentere 
din jobsøgning, herunder at planlægge den kommende jobsøgning sammen med a-kassen 
og dit jobcenter. 
 
Jobloggen bidrager til, at a-kassen og dit jobcenter løbende kan følge med i din jobsøgning 
for at kunne forbedre vejledningen om jobsøgning. 
 
Derudover skal a-kassen bruge oplysningerne i Joblog til at vurdere, om du søger tilstræk-
keligt med job til at opfylde rådighedsbetingelserne ud fra de aftalte krav til jobsøgning og 
vejledning herom.  
 
Du skal være opmærksom på, at: 
 
 du selv har ansvaret for at registrere jobsøgningsaktiviteter i Jobloggen  
 du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter i Jobloggen ugentligt  
 du mindst én gang hver 14. dag skal uploade (tilføje) jobansøgninger i Jobloggen 
 du skal uploade et antal konkrete jobansøgninger efter aftale med a-kassen 
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 du i Jobloggen skal registrere detaljerede oplysninger om søgte job, planlagt jobsøgning 
samt vedlægge eventuelt cv og afsendte jobansøgninger  

 du skal ændre status fra ”afventer” til ”søgt” på dine logs i Jobloggen, når du har søgt 
jobbet, da dine ansøgninger ellers ikke vil blive registreret i a-kassen. 

 
CV-samtalen og dit CV på Jobnet.dk 
A-kassen indkalder dig til en CV-samtale, når du har tilmeldt dig som arbejdssøgende i job-
centret på www.jobnet.dk. CV-samtalen skal afholdes senest 2 uger efter din tilmelding som 
arbejdssøgende.  
 
Ved CV-samtalen vil vi: 

- hjælpe dig med at oprette dit CV på www.jobnet.dk   
- påbegynde udkast til ”Min Plan” sammen med dig, herunder afklare dine kompe-

tencer, jobmuligheder og jobsøgning 
- udarbejde ”Krav til jobsøgning” sammen med dig, som klarlægger din fortsatte 

jobsøgning, herunder med udgangspunkt i allerede foreliggende jobansøgninger 
- vejlede dig om dine rettigheder og pligter som ledig, herunder betingelserne for at 

modtage dagpenge 

Du skal være opmærksom på, at dit CV skal være fyldestgørende udfyldt og lagt på  
Jobnet.dk senest 2 uger efter, at du har tilmeldt dig som arbejdssøgende i jobcentret.    
 
Dit CV på Jobnet skal følge anvisningerne på Jobnet.dk, herunder er der krav om, at dit CV 
indeholder: 
 en beskrivelse af din tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer samt øvrige for-

hold ag betydning for dine jobmuligheder 
 mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft 
 kontaktoplysninger minimum i form af telefonnummer eller e-mailadresse.  
 
Min Plan på Jobnet.dk 
Alle ledige medlemmer af en a-kasse skal have en ”Min Plan”, som ligger på Jobnet.dk.  
 
A-kassen påbegynder udkast til ”Min Plan” sammen med dig ved CV-samtalen, hvorefter 
jobcentret ved den første jobsamtale udarbejder planen sammen med dig.  
 
”Min Plan” skal blandt andet indeholde oplysninger om jobmål, eventuelle uddannelsesmål, 
aftaler om og krav til jobsøgning, tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, øvrige aftalte ind-
satser samt status på igangsatte indsatser og opfølgning på afsluttede indsatser. 
 
Jobcenteret opdaterer løbende ”Min Plan”, blandt andet i forbindelse med afgivelse af tilbud 
og ved væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet.  
 
Mødeindkaldelser, tilbud m.v. fra jobcentret 
Når jobcentret indkalder dig til samtaler, afgiver tilbud m.v., så sker det via den offentlige 
digitale postløsning. Det betyder, at du vil modtage et brev fra jobcentret enten i din e-Boks 
eller på borger.dk. Brevet anses for at være kommet frem til dig, når det er tilgængeligt for 
dig i e-Boks eller på Borger.dk. Hvis du er fritaget for digital kommunikation, vil du modtage 
et brev med posten.  
 
Hvis du selv skal booke samtaler m.v. med jobcentret, så skal du være særligt opmærksom 
på, at jobcentret vil orientere dig om fristerne for selvbooking digitalt på Jobnet (www.job-
net.dk). Tilsvarende vil du modtage ”Min Plan” digitalt på Jobnet.  
 
Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at gøre dig bekendt med din digitale post 
fra jobcentret på Jobnet, i e-Boks og på borger.dk.  
 
Som ledig har du pligt til at deltage i de samtaler, tilbud m.v., som jobcentret giver dig be-
sked om, ligesom du har pligt til selv at booke en række samtaler med jobcentret, og det 
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kan få konsekvenser for din dagpengeret, fx hvis du ikke møder til en indkaldt samtale, ikke 
påbegynder et tilbud, eller ikke booker en samtale inden for fristen.     
 
Det fælles kontaktforløb - jobsamtaler med din a-kasse og jobcenter 
Kontakten mellem a-kasse, jobcenter og dig som ledig skal være koordineret og sammen-
hængende, og der skal gøres brug af både jobcentrenes og a -kassernes kompetencer til at 
understøtte dig til at få job på ny. 
 
Inden for de første 6 måneders ledighed:   

- Der afholdes mindst 4 jobsamtaler mellem dig og jobcentret.  
- Der afholdes yderligere 2 jobsamtaler mellem dig og jobcentret, hvor a-kassen 

som udgangspunkt også deltager, medmindre du ikke ønsker, at a-kassen delta-
ger. Den første af disse to jobsamtaler skal afholdes senest efter 3 måneders le-
dighed og den anden ved 3-6 måneders ledighed.  

- Der afholdes 2 rådighedssamtaler mellem dig og a-kassen. 
 
Efter de første 6 måneders ledighed: 

- Der afholdes jobsamtaler mellem dig og jobcentret efter behov.  
- Der afholdes rådighedssamtaler mellem dig og a-kassen efter behov.  
- Der skal afholdes en jobsamtale mellem dig, jobcentret og a-kassen senest efter 

16 måneders ledighed, hvor du tilbydes en intensiveret indsats. Det er dog frivil-
ligt, om du ønsker, at a-kassen skal deltage i denne jobsamtale.  

 
Rådighed  
Det er en betingelse for ret til dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, herun-
der at du er aktivt arbejdssøgende. A-kassen har pligt til at vurdere din rådighed løbende. 
 
For at stå til rådighed skal du: 
 Være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret fra første ledige dag 
 Oprette et relevant og fyldestgørende CV på Jobnet senest 2 uger efter tilmeldingen som 

arbejdssøgende 
 Være aktivt jobsøgende fra første ledige dag, herunder også når du deltager i tilbud, og 

søge job hver uge 
 Søge arbejde med op til 3 timers transport hver dag med offentlige transport (evt. 4 ti-

mer) 
 Søge og overtage arbejde både indenfor dit faglige område og udenfor dit faglige om-

råde, som du kan varetage fx efter oplæring på arbejdspladsen eller et kortere uddan-
nelsesforløb  

 Være realistisk og seriøs i din jobsøgning 
 Følge ”Krav til jobsøgning”, som du aftaler med a-kassen 
 Løbende registrere dine jobsøgningsaktiviteter i Joblog på Jobnet.dk  
 Kunne overtage rimeligt arbejde, som jobcentret har henvist til med dags varsel  
 Opholde dig og have bopæl i Danmark 
 Møde til samtaler og aktiviteter, som a-kassen, jobcentret eller anden aktør indkalder 

dig til med dags varsel 
 Møde til og deltage i tilbud fra jobcentret eller anden aktør med dags varsel 

Det er også vigtigt, at du giver både os og jobcentret besked om flytning. Glemmer du det, 
kan det få betydning for dine dagpenge.  
 
Selvforskyldt ledighed 
Du er som udgangspunkt selvforskyldt ledig, hvis du ophører i eller afslår et henvist arbejde 
eller et tilbud, medmindre du har en gyldig grund, eller der er tale om et akut udefrakom-
mende forhold.  
 
De gyldige grunde er udtømmende angivet i kap. 3, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledig-
hed. En gyldig grund kan fx være: 
 Helbredsmæssige problemer ved fremlæggelse af lægelig dokumentation 
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 Pasningsproblemer i forhold til handicappet eller alvorligt sygt barn og en nærtstående 
døende 

 Forhold på arbejdspladsen, der efter almindelige arbejdsretlige principper gør, at du ikke 
skal fortsætte med arbejdet 

 Overtagelse af andet arbejde af mere end 5 ugers varighed 
 
Sanktioner ved manglende rådighed og selvforskyldt ledighed 
Hvis du er selvforskyldt ledig, eller du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, så kan det 
få konsekvenser for din ret til dagpenge.   
 
 Hvis ikke du står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, som følger af reglerne, 

herunder er aktivt arbejdssøgende, så kan a-kassen træffe afgørelse om, at du skal op-
fylde et nyt arbejdskrav for igen at kunne få dagpenge 

 Hvis du udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som a-kassen, jobcentret eller anden 
aktør har indkaldt dig til, så har du ikke ret til dagpenge fra den dag, du skulle være 
mødt til samtalen eller aktiviteten, og indtil du kontakter den, der har indkaldt dig til 
samtalen vedrørende udeblivelsen 

 Hvis du udebliver fra et tilbud, som du er påbegyndt, så kan du ikke få dagpenge, så 
længe du ikke deltager i tilbuddet.  

 Hvis du ophører i eller afslår et henvist arbejde eller et tilbud, så kan du blive pålagt 3 
ugers karantæne for selvforskyldt ledighed, hvor du ikke har ret til dagpenge 

 Hvis du to gange indenfor 12 måneder bliver selvforskyldt ledig, så mister du retten til 
dagpenge, og du skal opfylde et nyt arbejdskrav for igen at kunne få dagpenge 

 
Indsatser - alle ledige har ret og pligt til tilbud 
Du har i hele ledighedsperioden pligt til at tage imod tilbud fra jobcentret om virksomheds-
praktik, løntilskud, nytteindsats samt vejledning og opkvalificering.   
 
Du har senest efter 6 måneders ledighed ret og pligt til at påbegynde et tilbud.  
 
Jobcenteret skal løbende vurdere, om du har behov for et tilbud.  
 
Ved sygdom 
 
Sygemelding 
 Du skal meddele sygdom på første fraværsdag enten via registrering på ”Min Side” på 

www.Jobnet.dk, eller ved kontakt til a-kassen eller dit jobcenter. 
 Du kan tidligt få dagpenge under sygdom fra den dag, hvor du har meldt dig syg, også 

selvom sygdommen er indtrådt tidligere.   
 Hvis du på tidspunktet for sygemeldingen er fuldt ledig, udbetaler a-kassen dagpenge til 

dig under de første 14 dages sygdom. Hvis sygdommen varer længere end 14 dage, skal 
du anmode kommunen om udbetaling af sygedagpenge. Anmodningen til kommunen 
skal sendes senest 8 dage efter, at du har fået underretningsbrev fra kommunen herom 
via digital post.    

 Hvis du på tidspunktet for sygemeldingen arbejder på nedsat tid, udbetaler kommunen 
sygedagpenge til dig fra første sygedag. Du skal anmode kommunen om sygedagpenge. 
Anmodningen til kommunen skal sendes senest 8 dage efter, at du har fået underret-
ningsbrev fra kommunen herom via digital post.     

 
Raskmelding 
 Du skal raskmelde dig på ”Min Side” på Jobnet på den første dag, du er rask. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at du giver jobcentret eller din a-kasse besked om, at du er blevet rask.  
 Du kan først få dagpenge igen, når du har meldt dig rask på Jobnet. 
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Dine rettigheder som ledig  
 
Dagpengeret 
Som fuldt ledig har du ret til dagpenge i sammenlagt 3.848 timer som fuldtidsforsikret og 
3.120 timer som deltidsforsikret inden for 36 måneder. Det svarer til dagpenge i 2 år, som 
du skal bruge inden for en periode på 3 år (ydelsesperiode/referenceperiode). 
 
Forlængelse af dagpengeretten 
Hvis du har arbejde undervejs i dagpengeperioden, kan du forlænge din dagpengeret på 
baggrund af de løntimer, der er blevet indberettet til indkomstregistret. For hver løntime, 
der bliver indberettet til indkomstregistret i dagpengeperioden, optjener du ret til 2 timers 
ekstra dagpenge.    

Du kan dog samlet forlænge din dagpengeret med op til 1.924 timer som fuldtidsforsikret 
og 1.560 timer som deltidsforsikret inden for 18 måneder. Det svarer til en forlængelse på 
op til 1 år inden for 1,5 år. 

Når din aktuelle dagpengeret udløber, vælger du selv, om du vil bruge de indberettede løn-
timer til at forlænge din aktuelle dagpengeret, eller om du vil bruge dem til at optjene en 
helt ny dagpengeret. Hvis du vælger at forlænge din aktuelle dagpengeret, betyder det, at 
du ikke også kan bruge de samme løntimer til at optjene en helt ny dagpengeret.   

For den gruppe af dagpengemodtagere, der ved udløbet af dagpengeretten står over for at 
opnå ret til seniorjob (5 år før efterlønsalder), skal der ske en forlængelse af dagpengeret-
ten (dvs. de optjente timer skal bruges), inden man kan få ret til seniorjob.  

Genoptjening af en ny dagpengeret  
Du har genoptjent en ny dagpengeret (på sammenlagt 3.848/3.120 timer), når du har haft 
mindst 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret og mindst 1.258 løntimer som deltidsforsikret.  
 
Løntimekravet kan opfyldes på baggrund af: 

1) A-indkomst og løntimer indberettet til indkomstregisteret. 
2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en 

virksomheds overskud eller underskud. 
3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, her-

under A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indfly-
delse, som fremgår af årsopgørelsen, samt den selvstændiges ejerandel af overskud 
i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse. 

 
Indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til genoptjening af 
en ny dagpengeret, hvis arbejdet er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.  
 
Indkomst og løntimer, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen, kan ikke medregnes til 
genoptjening af en ny dagpengeret.  
 

Din Beskæftigelseskonto 
Du har din egen Beskæftigelseskonto, hvor du kan følge med i din aktuelle ledighedssitua-
tion. Du kan se din Beskæftigelseskonto på www.jobnet.dk. Her kan du blandt andet følge 
med i, hvor mange løntimer du har fået indberettet til indkomstregistret, og hvor mange ti-
mer du vil kunne forlænge din aktuelle dagpengeret med.  
 
Dagpengesats   
Din dagpengesats beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indtægt inden 
for de seneste 24 måneder.  
 
Hvis der ikke inden for de seneste 24 måneder foreligger indtægt i 12 måneder, beregnes 
dagpengenes størrelse på baggrund af indtægten i alle måneder med indtægt inden for peri-
oden på 24 måneder.  
 
Hvis der slet ikke inden for de seneste 24 måneder foreligger indtægt, beregnes dagpen-
gene på baggrund af indtægten inden for de seneste 36 måneder.  
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Din dagpengesats beregnes ud fra følgende indtægter: 

1) A-indkomst, der er indberettet i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister. 
2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en 

virksomheds overskud eller underskud. 
3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster med 

fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle, herunder A-ind-
komst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse efter 
bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, samt den selv-
stændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indfly-
delse. 

Indtægt, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til beregningsgrundlaget, hvis 
arbejdet er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.  
 
Indtægt, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen, kan ikke medregnes til beregningsgrund-
laget.  
 
Du kan højst få et beløb, der svarer til 90 % af dit beregningsgrundlag, og beløbet kan ikke 
overstige dagpengenes højeste beløb.  
 
Som nyuddannet vil du få dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du har forsør-
gelsespligt over for et barn. Du får udbetalt 82 % af højeste dagpenge, hvis du er forsørger, 
og 71,5 % af højeste dagpenge, hvis ikke du er forsørger. Du kan i stedet få en beregnet 
dagpengesats, når der er gået mindst 6 måneder fra den dag, hvor du har ret til dagpenge, 
hvis du i mindst 3 måneder efter uddannelsens afslutning har fået indberettet lønindtægt, 
der giver ret til dagpenge med et højere beløb.   
 
Supplerende dagpenge  
Hvis du i din ledighedsperiode får lønmodtagerarbejde på nedsat tid, eller du starter selv-
stændig virksomhed, så bliver du omfattet af en begrænset dagpengeret på 30 uger. Du 
kan få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger.  
 
Hvis du får lønmodtagerarbejde på nedsat tid, og du er omfattet af et opsigelsesvarsel, så 
skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest, for at du har ret til supplerende dag-
penge. Frigørelsesattesten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at du er på-
begyndt arbejdet, for at vi kan udbetale supplerende dagpenge til dig fra første arbejdsdag. 
Ellers kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen har modtaget frigørel-
sesattesten.  
 
Ferie  
Når du holder ferie, skal dette meddeles jobcenteret senest 14 dage før afholdelsen, dog 
ikke på enkeltdage. 
 
Jobsøgning i udlandet  
Du kan få dine dagpenge med til et andet EØS-land og Schweiz i op til 3 måneder medens 
du søger arbejde i det pågældende land. En af betingelserne er dog, at du skal have haft 
mindst 4 ugers ledighed og du skal være jobsøgende inden afrejsen. 
 
Uddannelse og dagpenge 
Mens du er på dagpenge, har du mulighed for at deltage i undervisning på VUC på 8.-10. 
klasses niveau uden timebegrænsning. Dette gælder også hobbypræget undervisning. Du 
kan også deltage i HF enkeltfag, dog kun under 20 timer om ugen. Det er kun undervisning, 
der ikke er SU-berettiget, du kan deltage i. A- kassen skal godkende undervisningsforløbet, 
og jobcenteret skal have besked. 
 
Kontakt din a-kasse for yderligere vejledning. 
 
6 ugers jobrettet uddannelse 
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 Efter 5 ugers sammenlagt ledighed har du som ledig, ret til 6 ugers jobrettet uddan-
nelse, hvad enten du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse 
(KVU) på baggrund af en erhvervsfaglig uddannelse (ikke gymnasial uddannelse). Du 
har ret til ét kursus eller kursusforløb 

 Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for en sammenlagt ledighed på 
6 måneder 

 Er du over 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for en sammenlagt ledighed på 
9 måneder 

 Driver du selvstændigvirksomhed som bibeskæftigelse, betragtes du som selvstændig, 
ensbetydende med, at du ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse 

 Du vil modtage dagpenge under kurset, svarende til din individuelle dagpengesats. Du 
vil ikke kunne få befordringstilskud, hvis kurset er på akademi-niveau 

 Du skal ansøge om 6 ugers jobrettet uddannelse digitalt på ”Min side” på Jobnet.dk. I 
perioden 28. februar til 15. december 2017 skal ansøgningen dog foregå via blanket 
AR237, som du kan finde på:www.star.dk  

A-kassen træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Jobcenteret skal vejlede 
om ordningen ved første samtale, hvis du anmoder om det. 
 
Frivilligt ulønnet arbejde 
Som ledig har du i et vist omfang ret til at udføre frivilligt ulønnet arbejde uden fradrag i 
dagpengene. 
 
 Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som udføres for frivillige organisationer, foreninger 

eller lignende. Det er arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som 
ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse. 

 Der må ikke ydes nogen form for aflønning, honorar, diæter eller tilsvarende for arbej-
det 

 Arbejdet skal finde sted/udføres i Danmark 
 Du skal fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet, altså søge arbejde på almindelige 

løn- og ansættelsesvilkår 
 Du skal være opmærksom på, at du kun kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 

timer om måneden uden fradrag i dagpengene. Arbejde herudover medfører fradrag.  
 Frivilligt ulønnet arbejde skal oplyses til og godkendes af a-kassen, inden det påbegyn-

des.   

Kontakt a-kassen for yderligere vejledning herom.  
 
Seniorjob 
 For at have ret til et seniorjob, skal du have opbrugt din ret til dagpenge tidligst 5 år før 

din efterlønsalder. Det betyder, at du også skal have opbrugt de timer, som du eventuelt 
måtte have ret til at forlænge din aktuelle dagpengeret med 

 Du skal have ret til efterløn ved efterlønsalderen 
 Ansættelsen i seniorjob er på almindelige løn- og ansættelsesvilkår 
 Arbejdet i seniorjobbet kan ikke bruges til at optjene en ny dagpengeret 
 Du kan ansøge om seniorjob tidligst 3 måneder før, og du skal have ansøgt om senior-

job senest 2 måneder efter den dag, hvor din dagpengeret er udløbet. Du skal ansøge 
om seniorjob i din kommune.     

 


