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Mulighed for uddannelse med 
økonomisk støtte 

SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og 
gør det muligt for dig at deltage i 
undervisning i arbejdstiden.

• SVU udgør 80% af dagpengesatsen

• SVU gives i op til 40 uger på fuld tid

•  SVU kan også gives på deltid, fx 1 dag 
om ugen, i en tilsvarende længere 
periode.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller 
som lønkompensation til virksomheden.

Uddannelse frem for
afskedigelse 

Produktionsnedgang, sæsonudsving 
og andre situationer, hvor en eller flere 
ansatte kan undværes i en periode kan 
benyttes til uddannelse med SVU.

Det giver mulighed for at fastholde til-
knytningen til jobbet og arbejdspladsen 
samtidig med, at uddannelsen giver ny 
indsigt og kunnen. 

  

SVU - STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE

Styrkede kompetencer

VUC tilbyder undervisning for voksne 
svarende til undervisningen i folkeskolen 
og gymnasiet.

På VUC kan du få SVU til fag på følgende 
uddannelser

•  Højere forberedelseseksamen (HF). 
Du kan læse enkelte fag, en hel HF på 2   
eller flere år, eller en fagpakke på 1 år.

•   Almen voksenuddannelse (AVU). 
AVU svarer til 8.-10. klasse i folkeskolen.

•  Forberedende voksenundervisning 
(FVU). 
FVU er et gratis tilbud til dig, der har 
grundlæggende problemer med  læsning 
og matematik. Med FVU kan du blive 
bedre til at læse, stave, skrive og regne.

•  Ordblindeundervisning (OBU). 
Driller bogstaverne? VUC giver dig chan-
cen for at gøre noget ved det. 
Ordblindhed er ingen hindring for ud-
dannelse og job. 



KAN DU FÅ SVU?

For at kunne modtage SVU skal du;

•  være mellem 25 og 64 år. 
20-24-årige kan dog få SVU til FVU (for-
beredende voksenundervisning) og OBU 
(ordblindeundervisning)

•  være dansk statsborger, bo i Danmark 
som udenlandsk statsborger, eller være 
lige stillet med danske statsborgere

•  være kort uddannet. 
Dvs. 7-8 års skolegang + evt. er-
hvervsrettet uddannelse eller 9-10 års 
skolegang + højst 2 års erhvervsrettet 
uddannelse. 
Faglærte kan dog få SVU til FVU       
(forberedende voksenundervisning)

•  have en forældet uddannelse. 
Fx betragtes en erhvervsrettet uddan-
nelse som forældet, hvis den ikke har 
været brugt i 5 år

•  have mindst 26 ugers beskæftigelse 
på din nuværende arbejdsplads (som 
lønmodtager, selvstændig, eller medar-
bejdende ægtefælle)

•  have en aftale med din arbejdsgiver om 
orlov til at deltage i uddannelsen

•  være optaget eller have tilsagn om opta-
gelse på uddannelsen

Din SVU bliver udbetalt til din konto. Hvis 
du får løn under uddannelsen, kan du 
aftale, at SVU’en udbetales til din 
arbejdsgiver som refusion.

Udbetalingen sker bagud for 4 eller 5 uger 
af gangen.
Hver udbetalingsperiode slutter næst-
sidste søndag i måneden.

Søg SVU i god tid, dog tidligst 3 måneder 
før uddannelsesstart.
Din ansøgning skal være afleveret til VUC 
senest den dag, du starter på din uddan-
nelse.

Læs mere om SVU på vores hjemmeside 
holstebro-vuc.dk eller på svu.dk

 PRAKTISK INFORMATION OM SVU



1.  Kursisten tilmelder sig kurset, og 
betaler deltager-gebyret

•  Husk at oplyse cpr.nr., mobilnr. og    
hvilket fag, der ønskes tilmelding til

•  Tilmelding kan evt. gå gennem arbejds-
pladsen eller a-kassen

•  Kontaktpersoner ved tilmelding på VUC 
Holstebro-Lemvig-Struer:                 

   Anne-Marie Rønn, mobil: 30 18 46 39, 
mail: amr@holstebro-vuc.dk

   Niels Møller, mobil: 96 27 58 32,       
mail: mn@holstebro-vuc.dk

2.   Kursisten udfylder SVU-skemaet

•  Kursisten udfylder felterne 2-33.                                                      
I tilfælde af tvivl om, hvordan 
skemaet udfyldes, kontakt VUC                     
Holstebro-Lemvig-Struer eller a-kassen.

• Skemaet sendes til arbejdsgiveren

Læs mere om SVU på vores hjemmeside 
holstebro-vuc.dk eller på svu.dk

3.  Arbejdsgiveren udfylder SVU-   
skemaet

•  Arbejdsgiveren udfylder felterne 44 og 
45

•  Arbejdsgiveren scanner og mailer 
ansøgningsskemaet til VUC                  
Holstebro-Lemvig-Struer;                                                
svu@holstebro-vuc.dk

•  Det originale ansøgningskema sendes til              
VUC Holstebro-Lemvig-Struer                                                     
Valdemar Poulsens Vej 8                         
7500 Holstebro

4.  VUC Holstebro-Lemvig-Struer     
behandler din SVU-ansøgning

•  Bemærk, at VUC                               
Holstebro-Lemvig-Struer skal have 
modtaget SVU-ansøgningskemaet      
senest den dag, kurset starter.

   Modtages skemaet senere, kan SVU 
først udbetales fra førstkommende  
mandag efter modtagelsen.

•  Deltagergebyret skal være betalt, før 
SVU-ansøgningen kan behandles.

PROCEDURE FOR TILMELDING
OG SVU-ANSØGNING





VIL DU VIDE MERE?

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

T 9627 5800 · Mail vuc@holstebro-vuc.dk
www.holstebro-vuc.dk

www.holstebro-vuc.dk

På vores hjemmeside kan du bl.a. læse om 
vores mange forskellige uddannelser og 
fag samt se skemaer og kommende hold. 
Klik forbi og se dine mange muligheder.

www.facebook.com/VUC.HLS

Bliv en del af VUC 
Holstebro-Lemvig-Struer på Facebook.

Har du brug for vejledning? 

I vejledningen kan du få rådgivning og 
støtte til dine studier. Her kan du bl.a.

•  Til- eller framelde dig fag og få tilpasset 
din studieplan, hvis der er behov for det.

•  Få hjælp og støtte, hvis du får studie-
problemer.

•  Få vejledning og inspiration til dine 
fremtidsplaner.
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