
 
 

 

ELBRANCHENS 
KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND 

FREDAG DEN 13. OKTOBER 2017 KL. 10.00 STOPPER EL-
KOMPETENCEFONDEN MED AT GIVE TILSKUD TIL 
PRIVATE KURSER. 
Fondens bestyrelse har besluttet at ændre på betingelserne for at få tilskud fra fonden. Det skyldes, at 
fonden har haft ekstraordinære mange ansøgninger og udbetalinger i 2017. For at få balance mellem 
indtægter og udgifter i fonden har fondens bestyrelse været nødt til at disponere straks. 

Rigtig mange medarbejdere har allerede i 2017 været på efteruddannelse, og mange har fået tilsagn fra 
fonden om efteruddannelse, der endnu ikke er påbegyndt. 

Så på grund af den store succes, er det desværre nødvendigt, at lukke ned for tilskud til private kurser, 
herunder grossist- og leverandørkurser fra fredag den 13. oktober 2017 kl. 10.00 til og med udgangen af 
2018. Det gælder for både privat virksomhedsplanlagt efteruddannelse og privat selvvalgt 
efteruddannelse. 

Det betyder, at alle ansøgninger, der er modtaget i fonden inden kl. 10.00 fredag den 13. oktober 2017 
bliver behandlet, efter de indtil da gældende regler. 

De ansøgninger, der er modtaget og hvor ansøger har fået tilsagn gælder fortsat – så her er der ingen 
grund til bekymring. 

Fonden giver fortsat tilskud til selvvalgt og virksomhedsansøgt efteruddannelse efter de hidtil 
gældende regler til følgende:  

• Elbranchens AMU-kurser, se f.eks. el-branchens AMU-katalog på www.evu.dk. 

• Andre brancherelevante AMU-kurser optaget på en særlig positivliste. Den kan du se på 
www.evu.dk. 

 

 

 

 

https://evu.dk/el/kompetencefond/positivlister-virksomhedsplanlagt-uddannelse/el-branchens-amu-kurser
https://evu.dk/el/kompetencefond/positivlister-virksomhedsplanlagt-uddannelse/liste-over-amu-kurser


 
 

 

Moduler på akademiuddannelser som er El-brancherelevante: 

o Au i el-installation. 

o Au i energiteknologi. 

o Au i automation og drift. 

o Au i informationsteknologi. 

Hertil kommer, at fonden i tilknytning til OK 2017 etablerede en række nye tilskudsordninger - aftalt 
akademiuddannelse, tilskud til at ufaglærte, ansat i el-branchen, kan tage en elektrikeruddannelse og 
tilskud til ordinære uddannelsesaftaler og restuddannelsesaftaler, hvor der er mere end 3 år tilbage af 
uddannelsestiden. 

Se mere herom på www.evu.dk, www.def.dk eller www.tekniq.dk. 

 

 
 
 
 

 

http://www.evu.dk/
http://www.def.dk/
http://www.tekniq.dk/

