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INTRO

Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet?

Fortvivl ej.

I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom 
på i forhold til a-kassen. Alt fra hvilke regler du skal overholde for at sikre 
din dagpengeret, til hvad du skal gøre, hvis du har et studiejob, skal på ferie, 
barsel eller vil søge job i udlandet. Og naturligvis også hvad du skal gøre, hvis 
du skal melde dig ledig for første gang.
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HVAD ER EN KARENSPERIODE?

Karensperioden er den måned, der 
går, fra du har afsluttet din uddan-
nelse, til du har ret til dagpenge. Din 
uddannelse er afsluttet den dag, al 
din undervisning er ophørt, og du 
har fået alle dine karakterer. Hvis 
du kan få en forhåndsgodkendelse, 
vil datoen for afslutning af din ud-
dannelse være den dato, censor og 
vejleder har underskrevet. Under-
skriver de ikke samme dag, er det 
datoen for den sidste underskrift, 
der gælder.

Det betyder, at der går en måned, 
fra du ikke længere er SU-beretti-
get, til du er dagpengeberettiget. 
Har du ingen anden indkomst i 
denne periode, kan det i nogle 
tilfælde være muligt at få kontant-
hjælp. Bliver dette aktuelt, skal du 
kontakte din bopælskommune.  

Dagpengene udbetales bagud. Det 
betyder, at du ofte først får din 
første udbetaling to måneder efter, 
du har afsluttet din uddannelse.

Hvis du har været medlem af en a-
kasse som studerende i mindst et år, 
når du får din forhåndsgodkendelse 
eller har haft din afsluttende eksa-
men, undgår du karensperioden. Det 
betyder, at du har ret til dagpenge 
dagen efter, du har afsluttet din 
uddannelse. 

HUSK AT ÆNDRE DIN STATUS I A-KASSEN INDEN 14 DAGE

For at blive optaget som nyuddannet i a-kassen skal vi have modtaget din 
ansøgning om optagelse senest 14 dage efter, at du har afsluttet din  
uddannelse – det vil sige senest 14 dage efter, at du har fået din forhånds-
godkendelse eller har haft din afsluttende eksamen.

Er du studiemedlem hos os, er det ligeledes vigtigt, at du reagerer inden for 
14-dagsfristen. For at blive dagpengeberettiget skal du nemlig ændre din 
status hos os fra studerende til nyuddannet.
 
Du ændrer din status ved at melde dig ind igen - denne gang som nyuddan-
net. Du melder dig ind som nyuddannet på www.ajks.dk/optagelse

Det er vigtigt at blive optaget eller få ændret status til nyuddannet, da det 
har betydning for din ret til dagpenge. Som nyuddannet får du ret til dag-
penge dagen efter, at du afslutter din uddannelse, hvis du har været medlem 
af en a-kasse i mindst et år. Har du ikke været medlem af en a-kasse i et år, 
får du ret til dagpenge efter en måned. Hvis du ikke når at ansøge om at blive 
optaget som nyuddannet, bliver du optaget som lønmodtager.  
Det betyder, at du skal have været medlem af a-kassen i mindst et år samt 
opfylde et indkomstkrav, efter du er optaget som lønmodtager, før du har 
ret til dagpenge. ?4   SNART FÆRDIGUDDANNET
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HAR DU ET STUDIEJOB?

Hvis du har et studiejob, kan du be-
holde det, efter at din uddannelse er 
afsluttet og få supplerende dagpen-
ge. De timer, du har på dit studiejob, 
bliver fratrukket dine dagpenge. Som 
udgangspunkt time for time. 
 
Det er en forudsætning for at få 
supplerende dagpenge, at du har 
mulighed for at fratræde dit job 
med dags varsel. Hvis du har et 
opsigelsesvarsel på dit studiejob, 
betyder det, at din arbejdsgiver skal 
underskrive en frigørelsesattest, 
som giver dig ret til netop dette. 

Frigørelsesattesten findes på  
www.ajks.dk/papir-blanketter

Hvis du ønsker at opsige dit studie-
job, er det vigtigt, at du har sagt op 
og haft din sidste arbejdsdag, inden 
du afslutter din uddannelse. Hvis 

du først opsiger og stopper på dit 
studiejob, efter du har endt din  
uddannelse, risikerer du at få tre 
ugers karantæne.

MELD DIG LEDIG

For at kunne modtage dagpenge skal du være meldt ledig. Du melder dig ledig 
ved at tilmelde dig som ledig på www.jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter. 
Du er først berettiget til dagpenge fra den dag, du melder dig ledig. Det er 
derfor vigtigt, at du tilmelder dig den dag, du får dagpengeret.

Når du har meldt dig ledig, skal du indsende en ledighedserklæring til AJKS, 
da det er os, der skal udbetale dine dagpenge. Du finder blanketten ”ledig-
hedserklæring for nyuddannede, AR265” på www.ajks.dk/selvbetjening

Når du har meldt dig ledig, bliver du indkaldt til møde i a-kassen inden for de 
første tre uger.

Vent med at melde dig ledig, til du har dagpengeret.

Hvis du er omfattet af en karensperiode, skal du først 
melde dig ledig et par dage før, du har ret til dag-

penge. Det er en god ide at vente, så du undgår at 
blive kaldt til samtaler hos os og i jobcenteret, før 

du er forpligtet til at deltage.

Er du derimod ikke omfattet af en karenspe-
riode, skal du melde dig ledig dagen efter, du 
har afsluttet din uddannelse.!
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DAGPENGESATSER – HVOR MANGE PENGE FÅR DU?

De første seks måneder, efter du har afsluttet din uddannelse, får du dag-
pengesatsen for nyuddannede. Dagpengesatsen ændrer sig hvert år. 

For at få en højere dagpengesats skal der været gået seks måneder, efter du 
har fået dagpengeret, og du skal have mindst tre måneders sammenhæn-
gende arbejde uden at have modtaget supplerende dagpenge samtidig. I de 
tre måneder skal du i gennemsnit arbejde mindst 25 timer om ugen. 

NÅR DU ER NYUDDANNET 
OG SKAL HOLDE FERIE

Som nyuddannet har man tidligere 
kunnet modtage feriedagpenge. 
Men da lovgivningen på området 
er ændret, er dette desværre ikke 
længere en mulighed.

Det betyder, at du som nyuddan-
net ikke kan få økonomisk dækning, 
hvis du holder ferie, medmindre du 
selv har optjent feriepenge fra et 
eventuelt studiejob.

Hvis du er ledig, skal du huske 
at melde din ferie til jobcenteret 
mindst 14 dage før, du skal holde 
ferie. Får du ikke gjort det, er du 
forpligtet til at deltage, hvis du  
bliver indkaldt til møder i din ferie.
Som ledig optjener du retten til  
at modtage feriedagpenge i det 
kommende ferieår.

Når du er nyuddannet  
og ledig, er ferien  
for egen regning.
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Dagpengesatserne ændrer sig hvert år.

Se de aktuelle satser på www.ajks.dk/satser 

eller ved at scanne QR-koden.
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SØG JOB I UDLANDET  
– PÅ DANSKE DAGPENGE

Når du er ledig, har du mulighed for 
at tage til et andet EØS-land i op til 
tre måneder og søge arbejde, imens 
du modtager danske dagpenge. 
EØS-landene er:

– Alle lande i EU
– Norge
– Schweiz 
– Lichtenstein

Det er dog vigtigt, at du er op-
mærksom på, at du skal være ledig 
på fuld tid de sidste fire uger, inden 
du rejser, og at du skal søge om til-
ladelse til at søge job i udlandet hos 
os, inden du rejser.

Læs mere om dette i pjecen ”Job-
søgning i udlandet”. Find den på 
www.ajks.dk/guides

HVIS DU ER LEDIG OG SKAL 
PÅ BARSEL

Hvis du har ret til dagpenge, har du 
også ret til barselsdagpenge.  
 
Barselsdagpenge udbetales af Ud-
betaling Danmark, og du skal derfor 
kontakte dem, hvis du skal på barsel. 
Find Udbetaling Danmark på  
www.borger.dk
 
Du har ret til barselsdagpenge fire 
uger inden din termin. Det vil sige, 
at du skal tælle fire uger tilbage fra 
din terminsdato og gå en dag frem 
for at finde den dato, hvorfra du har 
ret til barselsdagpenge.

Når du skal på barsel, skal du framelde 
dig som ledig på www.jobnet.dk 
eller hos dit lokale jobcenter. 
 
Er du stadig ledig efter din barsels-
orlov, skal du tilmelde dig som ledig 
igen dagen efter, at din barsel er endt.

Er det svært at finde 
hoved og hale i dag-
pengereglerne?  
I AJKS sidder vi altid 
klar til at hjælpe dig, 
hvis du er i tvivl.

http://www.jobnet.dk
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Gammel Strand 46, 1202 København K
Telefon 3342 8001,  ajks@ajks.dk, ajks.dk
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Vil du have tips om karriere og jobsøgning? 
Følg os på facebook.com/AJKS.dk

mailto:ajks@ajks.dk

