
Ved du, at du har 
ret til at komme 
på uddannelse?
Du arbejder indenfor rengøring, og er 
omfattet af  Serviceoverenskomsten

3F
Fagligt Fælles Forbund 

Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Varenr.: 3540
 

Juli 20
21 

Layout: 3F K
om

m
unikationsafd

eling



Når du tager uddannelse, giver det 
dig mulighed for at blive bedre til dine 
arbejdsopgaver. Du lærer noget mere om 
dit arbejde, og det vigtigste er, at du får 
værktøjer til at blive bedre til at passe på 
dig selv i dit arbejdsliv.

Når du har været hos din arbejdsgiver i 6 
måneder, har du ret til:
1. Hjælp til at få lavet en skriftlig uddan-

nelsesplan i og op til 4 timer – du får 
vejledning til valg af uddannelse 

2. 2 ugers uddannelse om året – de kurser 
du kan vælge, er udvalgte AMU kurser 
som retter sig til rengøringsområdet – 
der er en såkaldt liste over disse kurser, 
som du finder her:  https://www.pen-
sion.dk/virksomhed/services/artikler/
kurser-med-tilskud/

Indtil 31. oktober 2022 har du mulighed 
for frit at vælge alle AMU-kurser, også 
dem der ligger uden for ovenstående 
positivliste.

Du har fri under uddannelsen:
Da du har fri til at komme på kursus, skal 
du ikke møde op hos din arbejdsgiver i den 
periode, du uddanner dig.

Din løn under uddannelsen:
Du får fuld løn – det betyder, at du får den 
løn, du plejer. Hvis du får tillæg pga. din 
arbejdstid, bliver disse også betalt under 
uddannelsen.

Andre muligheder for uddannelse: 
Hvis du ønsker at blive bedre til dansk 
herunder læsning, skrivning m.m. skal du 
tale med din arbejdsgiver om at deltage i 
disse forløb:

• Forberedende voksenundervisning 
(FVU)

• Ordblindeundervisning (OBU)
• Almen voksenuddannelse som 9. og 10. 

klasse (AVU)
• Dansk for voksne udlændinge

Du har også mulighed for at blive faglært:
Hvis du er fyldt 25 år og har arbejdet som 
ufaglært med rengøring indenfor 2 år, og 
har en bred erfaring indenfor området, kan 
du tage en egentlig erhvervsuddannelse 
som voksenelev på kort tid.

Du kan blive faglært rengøringstekniker 
Denne uddannelse tager 11 uger.

Du kan blive faglært serviceassistent 
Denne uddannelse tager 22 uger.
Uddannelsen har to specialer – det ene er 
hospitalsspecialet, og det andet er virk-
somhedsspecialet. 

Hvis du er interesseret i at blive faglært, 
skal du tale med din arbejdsgiver.

Mere i løn til dig som bliver faglært
Når du bliver uddannet rengøringstekniker, 
får du 2,50 kr. mere i timen.
Når du bliver uddannet serviceassistent, 
får du 4,00 kr. mere i timen.

Udarbejdet af Forhandlingssekretær Mette 
Madsen, PSHR / Uddannelseskonsulent 
Bettina Vig, AUI, juli 2021
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