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Sådan søger du:

Tal med din leder og tillidsrepræsentant om dine 
muligheder for uddannelse.

Afklar hvilken uddannelse eller på-vej-til forløb, der er 
relevant for dig.

Udfyld ansøgningsskemaet sammen med din leder og 
tillidsrepræsentant 

Kontakt uddannelsesstedet sammen med din leder 
og tillidsrepræsentant og få afklaret længden på 
uddannelsen. (realkompetenceafklaring)

Ansøgningsskemaet findes på 
www.denkommunalekompetencefond.dk 

Fagligt Fælles Forbund 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Tlf.: 70300300
mail@3f.dk
www.3f.dk
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Hvordan kommer jeg i gang: 
Overvej, hvilken faguddannelse 
på dit område, der kunne være 
relevant for dig.

Tal med din leder og din TR om 
dine uddannelsesmuligheder 
og overvejelser, og find ud af, 
hvornår du kan deltage i uddan-
nelsen.

Der SKAL udarbejdes en real-
kompetenceafklaring, så I ken-
der varigheden af uddannelsen 
inden ansøgningen påbegyndes. 
(Realkompetenceafklaringen 
udarbejdes i samarbejde med 
uddannelsesstedet) 

Udfyld ansøgningen på Den 
kommunale kompetencefonds 
hjemmeside: www.denkommu-
nalekompetencefond.dk  

Din leder og tillidsrepræsentant 
skal også underskrive ansøgnin-
gen.

Når du har fået svar på din 
ansøgning kan du og din leder 
indgå og underskrive en ud-
dannelsesaftale i henhold til 
erhvervsuddannelsesloven. 

Spørgsmål?
Find yderligere vejledning på 
www.denkommunalekompeten-
cefond.dk, og kontakt din tillids-
repræsentant eller din lokale 3F 
afdeling.  

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev KL og Forhandlings-
fællesskabet enige om at afsætte midler øremærket til uddannelse 
af ufaglærte. 
Midlerne er afsat med det formål, at få flere ufaglærte til at gå i 
gang med uddannelse via en supplerende finansiering af et uddan-
nelsesløft ”fra ufaglært til faglært”
Puljen skal anvendes til at fjerne økonomiske barrierer, der kan 
være for, at erfarne medarbejdere tager en faglig uddannelse. 
Midlerne er et supplement til eksisterende uddannelsesinitiativer i 
kommunen. 

Hvem kan søge? 
Hvis du er ansat i kommunen, kan du 
som ufaglært eller kortuddannet tage 
en faglært uddannelse, bevare din 
løn under uddannelse og være sikret 
job bagefter. 

Du kan altså gennemføre en faglært 
uddannelse uden at skulle tænke 
over økonomiske konsekvenser for 
dig og din arbejdsgiver. 

Du kan søge hvis du:
• er 25 år eller derover 
• har mere en 5 års anciennitet som 

medarbejder i kommunen
• er ufaglært/kortuddannet og ikke 

har opnået højest faglært niveau 
på området. 

To veje 
Der er to veje mod en faglært uddan-
nelse:
• du kan vælge at tage en faglært 

uddannelse eller
• et erhvervsuddannelsesforløb, der 

fører på-vej-til en faglært uddan-
nelse. 

Uanset om du vælger den ene eller 
anden vej, er det uden lønnedgang og 
du er efterfølgende sikret job. 

Faglært 
En faglært uddannelse kan være 
ejendomsservicetekniker, serviceas-
sistent, brolægger, gartner, indu-
strioperatør, dyrepasser, chauffør og 
mange flere. 
Puljen kan også søges til trin 1 på 
erhvervsuddannelserne fx rengørings-
teknikeruddannelsen. 
Husk du skal afklare med din arbejds-
giver, hvad der er relevant for dig. 

Uddannelsestiden vil afhænge af 
dine erhvervserfaringer m.m. Hvis du 
har 2 års erhvervserfaring på området 
skal du regne med en skoleperiode 
på i alt ca. 20 – 25 uger fordelt over 
en periode med 5-6 ugers skole og 
tilbage på arbejdspladsen i praktik. 

Praktikperioden vil normalt forgå på 
din arbejdsplads. 

På–vej–til faglært
Her får du mulighed for at tage et ud-
dannelsesforløb som leder dig på vej 
til at blive faglært. Der er altså ikke 
tale om en hel erhvervsuddannelse – 
men dele af den. 
Du skal sammen med din arbejds-
giver afklare hvilken erhvervsuddan-
nelse dit på-vej-til forløb skal kunne 
bruges til. Forløbet vil nemlig altid 
kunne afkorte uddannelsestiden på 
den valgte erhvervsuddannelse. 

Et forløb vil være en uddannelsespak-
ke med flere uddannelseselementer. 
Det kan fx være
• minimum 5 af de AMU-mål som 

alle kan godskrives i den valgte 
erhvervsuddannelse

• minimum 3 AMU-mål og et eller 
flere EUD-enkeltfag og evt. sup-
pleret med elementer fra Læ-
se-stave-matematik kurser (FVU)

Der er hjælp at hente. Din tillids-
repræsentant eller den lokale 3F 
afdeling vil kunne hjælpe dig og din 
arbejdsplads med at tilrettelægge 
relevante uddannelsesforløb. Det 
lokale uddannelsessted hjælper også 
gerne med den konkrete planlægning 
både i forhold til erhvervsuddannelser 
eller med et på-vej-til forløb. 


