Et overblik over de
mest anvendte kursustyper:
Jordbrugets kompetencefond
Agro, gartneri, land og skov
(GLS-A og 3F/metal)
Ifølge Overenskomsten

Udmøntning

Lønloft

Antal uddannelsesdage

HK kompetencefonden
(GLS-A og HK)

9 måneders anciennitet ved
2 ugers selvvalgt uddannelse og
2 måneders anciennitet ved aftalt uddannelse.
Relevans for overenskomstens
dækningsområde en forudsætning

9 måneders anciennitet ved 2 ugers selvvalgt
uddannelse og ved aftalt uddannelse.

Alle kurser, der er VEU eller SVU
tilskudsberettigede:
• AMU (inkl. kursusgebyr)
• Almen voksenuddannelse (AVU)
• Forberedende voksenuddannelse (FVU)
• Ordblinde undervisning for voksne
• Dansk til voksne udlændinge
• Individuel Kompetence Vurdering (IKV)
• Enkeltfag på erhvervsuddannelser
• Enkeltfag på gymnasialt og hf-niveau

Alle kurser, der er VEU eller SVU
tilskudsberettigede:
• AMU (inkl. kursusgebyr)
• Almen voksenuddannelse (AVU)
• Forberedende voksenuddannelse (FVU)
• Ordblinde undervisning for voksne
• Individuel Kompetence Vurdering (IKV)
• Enkeltfag på erhvervsuddannelser
• Enkeltfag på gymnasialt og hf-niveau
• Akademikurser
• Diplomkurser
• HD Kurser

Andre relevante ikke-tilskudsberettigede kurser.
Fondsbestyrelsen tager stilling til den konkrete
ansøgning

Andre relevante ikke-tilskudsberettigede kurser.
Fondsbestyrelsen tager stilling til den konkrete
ansøgning

190 kr.
Medarbejder modtager sin sædvanlige
løn op til 190 kr.

Medarbejder modtager sædvanlig løn

Selvvalgt uddannelse: 2 uger / år
Aftalt uddannelse: intet loft

Selvvalgt uddannelse: 2 uger/ år,
som kan opspares i op til 3 år
Aftalt uddannelse: intet loft

Relevans for overenskomstens dækningsområde en forudsætning

FLERE KORT
PÅ H Å N D E N
Når teknologi og udvikling
stiller krav om nye kompetencer

Jordbrugets kompetencefond
Agro, gartneri, land og skov
(GLS-A og 3F/metal)
Refusion til arbejdsgiver fra fond

HK kompetencefonden
(GLS-A og HK)

75 kr. pr. kursustime ved AMU

80,95 kr. pr. kursus-time ved AMU

Deltagergebyr
betales fuldt v. AVU og AMU.

Deltagergebyr
betales fuldt v. AVU, FVU og AMU, Diplom, HD
og Akademikurser. Dog kun reelt kursusgebyr fra
uddannelsesinstitution. Såfremt kursus udbydes
via privat udbyder for merpris, dækkes difference ikke.

Ved FVU og ordblinde undervisning refusion
op til 190 kr/ timen + refusion af feriepenge,
SH/fridagsgodtgørelse og bidrag til arb.
markedspension.
Skifteholdstillæg
Medarbejdere på kursus i perioder, hvor de ville
have haft weekend eller skifteholdsarbejde, får
udbetalt sine skifteholdstillæg.

Refusion til øvrige kurser
Ved kurser, som ikke er omfattet af VEU eller
SVU, og som fonden på baggrund af konkret
ansøgning har godkendt, betaler fond op til 200
kr. pr. kursustime.

Refusion til øvrige kurser
Ved kurser, som ikke er omfattet af VEU eller
SVU, og som fonden på baggrund af konkret
ansøgning har godkendt, betaler fond op til 190
kr. pr. kursustime.
Trailerkort
Fonden giver støtte til trailer-kort op til 5000
kr. + 75 kr. i løntilskud ved deltagelse i undervisning i arbejdstiden

Hvem ansøger?

Virksomheden via www.gls-a.dk

Virksomheden via www.gls-a.dk

FLERE KORT
PÅ H Å N D E N
Når teknologi og udvikling
stiller krav om nye kompetencer

