Støtte til uddannelse
En orientering om mulighederne for støtte fra
jordbrugsområdets kompetencefond til efterog videreuddannelse.
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Forord
Til medarbejdere inden for jordbrugsområdet (gartneri, landbrug, skovbrug,
maskinstationer og agro-industri) yder kompetencefonden tilskud til kompetencevurdering,
læsekurser, sprogkurser samt videre - og efteruddannelse.
Det er en følge af overenskomsterne mellem 3F, Dansk Metal og GLS-A.
Tilskud til uddannelse og efteruddannelse kommer fra Jordbrugets Kompetencefond, som
er blevet oprettet med det formål at støtte disse aktiviteter.
I denne pjece kan du læse mere om, hvem der kan få tilskud og til hvilke uddannelser.
3F, Dansk Metal og GLS-A håber, at arbejdsgivere og medarbejdere vil benytte sig af de
muligheder, som fonden giver, så pengene kan komme ud og arbejde efter formålet – at
sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke medarbejdernes
beskæftigelsesmuligheder og samtidig bevare og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.
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Hvem kan få tilskud?
Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af
en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk Metal og GLS-A eller som er
omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst.
Tilskuddet til erhvervsrettet opkvalificering er rettet mod medarbejdere med 2 måneders
anciennitet. Ved selvvalgt uddannelse skal medarbejderen have 9 måneders anciennitet.
Fonden giver støtte til selvvalgt uddannelse, dvs. uddannelse som medarbejderen selv
vælger. Fonden betaler også støtte til uddannelse, som virksomheden har taget initiativ til.
Fonden giver tilskud til uddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for
jordbrugsområdet og agroindustrien, dvs. landbrugsarbejdere, traktorførere, staldmedarbejdere, skovarbejdere, gartneri-medarbejdere, chauffører, lagerarbejdere,
produktionsmedarbejdere m.fl.
Hvad kan man få tilskud til?
Kompetencefonden yder tilskud til:
• Samtlige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
• Almen kvalificering
o Almen voksenuddannelse (AVU)
o Forberedende voksenundervisning (FVU)
o Ordblindeundervisning for voksne
o Dansk for voksne udlændinge
• Individuel kompetencevurdering (IKV)
• Enkeltfag på erhvervsuddannelser
• Kurser på gymnasialt- og hf-niveau
• Tilskud til trailerkørekort (BE kørekort)
• Kurser inden for det offentlige uddannelsessystem
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Kompetencefonden giver støtte til samtlige AMU-uddannelser. Det vil sige både AMUuddannelser inden for gartneri-, land- og skovbrugsområdet og AMU-uddannelser inden
for lager-, transport-, logistik- og produktionsområdet mv.
Almen kvalificering
Medarbejderen kan have brug for at få forbedret sit dansk, matematik eller engelsk som
forberedelse til anden efteruddannelse. Jordbrugets Kompetencefond yder tilskud til både
ordblindeundervisning, dansk for voksne udlændinge og f.eks. 9. – 10. klasses danskundervisning. Kurserne kan foregå på et VUC-center.
Individuel kompetencevurdering og afklaring af færdigheder
Typisk vil individuel kompetencevurdering ske i form af deltagelse i et kursus i AMU-regi
med en varighed på 1 – 5 dage. På dette kursus vil medarbejderen få afklaret, hvilke
kompetencer man allerede har erhvervet via skolegang, uddannelse og praktisk erfaring.
På kurset bliver der lagt en personlig uddannelsesplan, som gerne må hænge sammen
med virksomhedens plan for medarbejdernes kompetenceudvikling.
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Medarbejderen har ret til at få fri til at deltage i individuel kompetencevurdering. Friheden
aftales med et passende varsel og placeres, hvor det passer med virksomhedens drift.
Afklaring af grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, tilstrækkelige
danskkundskaber samt efterfølgende kursusforløb kan være interview på et VUC-center
eller en sprogskole. Eller det kan være et IKV-kursus på et AMU-center. Forløbet skal
dreje sig om at afklare medarbejderens niveau med hensyn til læsning, skrivning, stavning
eller regning, således at medarbejderen efterfølgende kan komme på det rigtige kursus.
Endvidere kan der være tale om kurser, der har til formål at rette op på problemer med
hensyn til læsning, skrivning eller regning. Eller på problemer vedrørende dårligt kendskab
til det danske sprog – måske fordi medarbejderen er vokset op med et andet modersmål.
Medarbejderen har ret til at få fri til at deltage i disse aktiviteter. Friheden skal aftales med
virksomheden med et passende varsel og placeres, hvor det passer med virksomhedens
drift.
Enkeltfag på erhvervsuddannelser og kurser på gymnasialt- og HF-niveau
Kompetencefonden støtter deltagelse i enkeltfag på erhvervsuddannelser og kurser på
gymnasialt og HF-niveau.
Trailerkørekort (BE kørekort)
Kompetencefonden giver tilskud til trailerkørekort. Fonden afholder udgifter til køreskolen
samt prøveudgifter på indtil 5.000 kr. Hvis der er undervisningstimer, som er placeret i
arbejdstiden, betaler fonden et tilskud på 75 kr. pr. time til disse.
Økonomi og ansøgning
Under medarbejderens deltagelse i uddannelse betaler virksomheden sædvanlig løn (dog
højst 190 kr. pr. time) med tillæg af søgnehelligdagsfridags-godtgørelse, fritvalgskonto,
feriepenge og pensionsbidrag.
Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse (AMU) eller SVU. Gældende satser kan bl.a.
findes på GLS-As hjemmeside.
Kompetencefonden yder et tilskud på 75 kr. pr. time. Endvidere betaler kompetencefonden
den statslige deltagerbetaling ved AMU-kurser, der varierer fra 122 kr. til 182 kr. pr. dag for
kursister, der tilhører AMU-målgruppen. AMU-målgruppen er kortuddannede personer
med en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- eller gymnasialt niveau.
Ved deltagelse i FVU (forberedende voksenundervisning)
voksenuddannelse) har medarbejderen ret til sædvanlig løn.
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Ved FVU og AVU betaler kompetencefonden fuld refusion til virksomheden. Det vil sige
refusion af medarbejderens løn, feriepenge, SH/ fridagsgodtgørelsen og bidrag til
arbejdsmarkedspension.
Ved deltagelse i kurser, hvor der ikke gives VEU-godtgørelse eller SVU, giver fonden fuldt
løntilskud op til kr. 190 pr. time. Arbejdsgiveren betaler medarbejderen den normale løn,
dog maksimalt kr. 190 pr. time. Kompetencefonden refunderer arbejdsgiveren et beløb
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svarende til lønudgiften, dog maksimalt kr. 190 pr. time. Der gives ikke tilskud til
feriepenge, søgnehelligdags-fridagsbetaling, pensionsbidrag m.v.
Tilskud fra kompetencefondens søges hos GLS-A. Ansøgningsskema kan hentes på
www.gls-a.dk.
Fonden yder tilskud efter ”først til mølle” princippet. Der ydes kun tilskud, hvis der er midler
til rådighed i fonden.
For at være sikker på at få tilskud kan der reserveres tilskud til uddannelse, der
påbegyndes indtil 3 måneder frem i tiden.
Ansøgningsfrist: Der skal søges om refusion senest 12 måneder efter afsluttet kursus.
Hvor kommer pengene fra?
Midlerne i kompetencefonden kommer fra indbetalinger fra overenskomstdækkede
virksomheder og virksomheder omfattet af tiltrædelsesoverenskomst.
Virksomhederne betaler et årligt beløb på 780 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder omfattet af
overenskomst.
Fondens bestyrelse m.m.
Kompetencefondens bestyrelse er sammensat paritetisk af repræsentanter fra 3Fs grønne
gruppe og GLS-A. Fonden administreres af GLS-A.
Kompetencefondens bestyrelse fastsætter betingelserne for udbetaling af tilskud og
beslutter, hvilke uddannelser, der skal være tilskudsberettigede. Bestyrelsen kan løbende
foretage justeringer af reglerne.
Yderligere oplysninger
www.dgkt.dk
www.efteruddannnelse.dk
www.veu-center.dk
www.veug.dk
www.ug.dk
www.uvm.dk
www.3f.dk
www.metal.dk
www.gls-a.dk
www.amukurs.dk

Den Grønne Konsulenttjeneste
Ministeriet for Børn og Undervisnings online kursuskatalog
Guide til voksen- og efteruddannelse
Om voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse
Uddannelsesguiden
Ministeriet for Børn og Undervisning
Fagligt Fælles Forbund
Dansk Metalarbejderforbund
Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
Portal til efteruddannelse

Sekretariat for Jordbrugets Kompetenceudviklingsfond
GLS-A
Agro Food Park 13
8200 Århus N
Telefon 87 40 34 00
e-mail: info@gls-a.dk eller www.gls-a.dk
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