Erhvervsuddannelse
for voksne
EUV
– din genvej til at blive faglært.

krifa.dk

Kære Krifamedlem
Fremtiden stiller krav om uddannelse og nye kvalifikationer.
Vi skal være opdaterede for at kunne følge med i forhold til
de udfordringer, vi møder på det globale arbejdsmarked.
Det er vi klar over i Krifa.
Uanset hvor vi er i vores liv, vil uddannelse blive en del af
vores arbejdsliv. Øget automatisering og digitalisering vil
hurtigere end nogensinde ændre vilkårene for virksom
hederne og os selv som medarbejdere.
Derfor er det både på det faglige og personlige plan, vi skal
uddanne os. Det er ikke nok at levere mere af det samme,
vi må søge ny viden og nye kvalifikationer.
Du skal ikke gå på kompromis, når du vælger kursus eller
uddannelse. Det er din fremtid, det gælder. Så det er helt ok
at være kræsen.
Vi er i dit lokale kundecenter parate til at hjælpe dig i dit
valg af uddannelser.
Held og lykke på din rejse!

Erhvervsuddannelse
for voksne
(EUV)
Har du nogle års praktisk erfaring inden for et område, så
har du mulighed for at få din erhvervsuddannelse på
kortere tid. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er vejen til
en faglært uddannelse for dig, der er fyldt 25 år.
Skolen vurderer, om din erhvervserfaring, kurser eller
uddannelse gør at erhvervsuddannelsen afkortes. I nogle
tilfælde kan det være et spørgsmål om uger, før du kan stå
med dine nye uddannelsespapirer i hånden.

Marianne Ehlers
Beskæftigelseschef

Erhvervsskolerne skaber gode forhold målrettet voksne,
hvor du møder ligesindede, og hvor der bliver taget godt
hånd om eksempelvis ordblindhed, sprogbarriere eller
lignende.
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Optagelseskrav
Du skal i udgangspunktet have afsluttet folkeskolens afgangsprøve med mindst
karakteren 02 i dansk og matematik. Opfylder du ikke de krav, kan du undersøge
dine muligheder i dit lokale Krifa kundecenter.

Første skridt hen imod
din nye uddannelse
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) begynder altid med en realkompetencevurdering
(RKV). Den giver dig et overblik over både varighed og vilkår for dit EUV-forløb.

EUV er for dig, der er over 25 år og eksempelvis:
• Ufaglært, der ønsker en erhvervsuddannelse
• Faglært med forældet erhvervsuddannelse, der ønsker at skifte branche
• H
 ar en udenlandsk uddannelse, der ikke direkte kan overføres til en dansk
erhvervsuddannelse.

Realkompetencevurdering (RKV) sker altid på en erhvervsskole. De vurderer, om din
erhvervserfaring og/eller uddannelse er relevant og kan afkorte din uddannelse.
Er du ufaglært, får dagpenge og er over 30 år, har du ret til at deltage i en RKV i
samarbejde med jobcentret.

Tag uddannelsen nu eller senere
Når du har fået foretaget en RKV kan du vælge at gå i gang med uddannelsen med det
samme eller vente til senere, det er op til dig. RKV er dog altid et øjebliksbillede, så det
kan være nødvendigt at få foretaget en ny, hvis din situation har ændret sig betydeligt.
Du kan også i nogle tilfælde nøjes med tage første trin af uddannelsen afhængigt af
uddannelsens opbygning. Hvis du går i job midt i et uddannelsesforløb, kan du som
hovedregel fortsætte forløbet på et senere tidspunkt.

Bettina blev faglært industrioperatør

”Efter mere end 15 år i køkken og
efterfølgende 3 år i en produktions
virksomhed var mit største ønske et
job i en medicinalvirksomhed. Ved
mødet med mit jobcenter og
jobkonsulenten hos Krifa stod det
helt klart for mig, at hvis jeg ville
have mit ønskejob, var der ingen vej
uden om uddannelse. Skolen var jeg
aldrig rigtig glad for, men industri
operatør-uddannelsen har været en
helt ny og fantastisk oplevelse. Det
har været spændende at lære nyt,
og hvis jeg ikke benyttede mig af
den mulighed nu, hvornår så?”
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Tre forskellige EUV-forløb
I forbindelse med din realkompetencevurdering får du afklaret, om du skal deltage på
EUV - 1, 2 eller 3. Se tabellen herunder.

EUV 1-2-3

Bettina Mogensen, faglært industrioperatør

Grundforløb

Hovedforløb

EUV 1 – Minimum 2 års
Intet grundforløb
relevant erhvervserfaring		

Afkortet hovedforløb
Intet praktikforløb

EUV 2 – Mindre end 2 års
Afkortet grundforløb
relevant erhvervserfaring
– op til 20 uger
		

Afkortet hovedforløb
Afkortet praktikforløb
– maks. 2 år.

EUV 3 – Ingen
erhvervserfaring

Fuldt grundforløb
Fuld praktik

Fuldt hovedforløb
20 uger
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Uddannelse
og din økonomi
Der er flere muligheder for at tage en EUV. Det kan være i
samarbejde med dit jobcenter mens du er ledig, det kan
være mens du er i job eller du kan tage uddannelse på
almindelige vilkår. Undersøg dine muligheder i dit Krifa
kundecenter.

EUV i samarbejde med dit jobcenter
For dig der er ledig, over 30 år og ufaglært eller faglært
med en forældet erhvervsuddannelse kan ordningen
Uddannelsesløft være en mulighed. Her tager du uddan
nelsen, mens du får dagpenge. Det er dit jobcenter, der
skal godkende, at du deltager.
Det er et krav, at du kan gøre hovedparten (4/5) af
uddannelsen færdig, inden for den periode, hvor du kan få
dagpenge. Hvis din uddannelse strækker sig ud over din
dagpengeperiode, skal du tage resten af uddannelsen på
ordinære vilkår – for eksempel SU.

Dagpenge mens du er på Uddannelsesløft
Under den del af uddannelsen, der ligger i din dagpengepe
riode, får du dagpenge, der svarer til 80 procent af højeste
dagpengesats, dog maks. din individuelle sats.

Når du tager en uddannelse under Uddannelsesløft, har du
ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er din individuelle sats højere end 80 procent af højeste
dagpengesats, kan du søge om lån under uddannelsen.
Kontakt dit lokale Krifa kundecenter for at høre mere om
mulighederne for lån.

Godt at vide!

Hvis du vælger en uddannelse inden for en branche, der
mangler arbejdskraft, får du 100 procent af din individuelle
sats. Hvilke uddannelser det drejer sig om, kan du se i dit
jobcenter eller a-kasse.

Hvis du vil i gang med en erhvervsuddannelse inden for
et helt nyt erhvervsområde, kan du tage første trin af
uddannelsen på Uddannelsesløft. Skolen skal i så fald
kunne tilbyde skolepraktik, så du er sikker på at du kan
gennemføre uddannelsen, selvom du ikke finder en
praktikvirksomhed.
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Som Krifa Plus medlem kan du søge om et kursustilskud
på op til 1000 kr. årligt, som du kan bruge til eventuelle
ekstraudgifter så som bøger m.m.
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Voksenlærling
Når du skal i gang med en EUV 2 eller EUV 3, skal du som
oftest i praktik i en virksomhed. Her kan voksenlærlinge
ordningen i nogle tilfælde give tilskud til den arbejdsgiver,
du laver en uddannelsesaftale med. Tilskuddet afhænger af
din ledighedsperiode, om du har en erhvervsuddannelse og
om den er forældet eller ej.
Det kan være nødvendigt at tage grundforløbet af
uddannelsen på SU, medmindre du indgår en aftale med
virksomheden fra uddannelsesstart. Dette kan undersøges
nærmere på erhvervsskolen.
Det er jobcenteret i den kommune, hvor dit praktiksted
ligger, der afgør om virksomheden kan få tilskud via
voksenlærlingeordningen. Kontakt dit jobcenter for mere
information om ordningen.

Uddannelsesvejledning i Krifa
I dit lokale Krifa kundecenter glæder vi os til at vejlede dig
om dine muligheder for uddannelse.

