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Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond 

Ansøgningsprocedure 

1. Kurser efter medarbejde-

rens eget valg, der er rele-

vante for beskæftigelse 

inden for Emballageover-

enskomstens- Industriens 

Overenskomsts- og Indu-

striens funktionærover-

enskomsts område. 

2. Anden uddannelse (særlig 

pulje) 

3. Udvalgte akademimodu-

ler. 

4. Kurser af almen karakter 

og grundlæggende dansk 

og matematik. Virksom-

hed og medarbejdere sø-

ger i fællesskab.  

5. Uddannelse til Industri-

operatør, procesoperatør, 

grafisk tekniker. 

fond 

Der gives tilskud til uddan-

nelse/kurser af almen karak-

ter, f.eks. sundhed, kost og 

motion. 

- Ordblinde/FVU dansk 

screeening 

Virksomheden finder gældende 

ansøgningsformular på Emballa-

geindustriens hjemmeside 

www.emballageindustrien.dk. Den 

findes under fanen ”Søg støtte”. 

Formularen udfyldes i fællesskab 

med medarbejderen.  

Indsend den udfyldte formular til 

Anne Mårtensson ANMM@di.dk. 

Eventuelle spørgsmål kan også ret-

tes til hende på mail eller på telefon 

3377 3915. 

Bevilling eller afslag medde-

les. 

- Hvis kurset er på positivli-

sten, godkendes kurset. 

- Hvis kurset ikke er på posi-

tivlisten, vurderer DI, 3F og 

HK konkret, om kurset kan 

godkendes.  

Bevillingen indeholder op-

lysning om, hvad der er be-

vilget, og hvilke oplysninger 

og dokumentation, der kræ-

ves for at få refusion.  

Hvis der er tale om et AMU-

kursus, søger medarbejder 

selv om udbetaling af VEU-

satsen. VEU-satsen udbeta-

les direkte til kursisten.  

Virksomheden og medarbej-

der indsender dokumenta-

tion for gennemført kursus 

f.eks. kursusbevis samt do-

kumentation for eventuelle 

udgifter til transport, over-

natning m.m. 

Det bevilligede beløb udbe-

tales. 

http://foreninger.di.dk/SiteCollectionDocuments/Foreningssites/foreninger.di.dk/Emballageindustrien/Fonde/Positivliste%2008072015.pdf
http://www.amukurs.dk/
http://www.emballageindustrien.dk/
mailto:ANMM@di.dk


Hvilke kurser støttes 
- VEU-støttede AMU-kur-

ser, som er på positivlisten, 

/SVU-støttet ordblindeun-

dervisning, FVU og almen 

voksenundervisning) 

- AMU-kurser, som ikke er 

på positivlisten, vurderes 

særskilt, hvorefter evt. be-

villing gives. 

- Specialkurser, som ikke er 

på positivlisten, efter an-

søgning og særskilt vurde-

ring. 

- Kurser på gymnasialt ni-

veau 

- Kurser på HD-, akademi- 

og diplomniveau, der er på 

positivlisten 

- Relevante udstillinger og 

messer efter ansøgning. 

Anden uddannelse (særlig 

pulje) 

Der gives tilskud til  

- uddannelse/kurser af al-

men karakter, f.eks. sund-

hed, kost og motion. 

- Ordblindeundervis-

ning/FVU dansk scree-

ning. 

- FVU dansk (trin 1, 2, 3, 4). 

- FVU matematik (trin 1, 2). 

- Udvalgte akademimoduler. 

Virksomhed og medarbejdere 

søger om bevilling i fælles-

skab.  

 

Hvem 
Fonden yder tilskud til medarbejdere som er om-

fattet Emballageindustriens overenskomst, uanset 

faglig organisering. 

Virksomhedens bidrag 
Virksomheder omfattet af Emballageoverenskom-

sten, der er medlem af DI, betaler 520 kr. pr. år pr. 

medarbejder omfattet af overenskomsten.  

Faglærte uddannelser 
Fonden yder støtte til uddannelse af  

- Industrioperatører 

- Procesoperatører 

- Grafisk teknikere 

Medarbejderen skal have mindst et års ancienni-

tet, og ansættes som voksenelev til dagturslønnen. 

Ansøgningsskema til forhåndsgodkendelse og re-

fusion på www.emballageindustrien.dk.  

Sygdom på kursusdag 
Hvis medarbejderen er syg på en kursusdag, skal 

medarbejderen på sædvanlig vis melde fravær til 

virksomheden. I så fald vil fonden udbetale i hen-

hold til bevillingen og altså dække løn m.v. under 

fraværet.  

Transport, kost og logi 

Kørselsgodtgørelse afregnes med statens lave takster for skattefri kørselsgodtgørelse (+20.000 km.) op til 150 km hver vej. 
Hvis kursusstedet ligger mere end 150 km fra kursistens udgangspunkt, refunderes kørsel t/r én gang pr. uge. Udgifter til 
bro/færge t/r refunderes én gang pr. uge. Udgifter til overnatning, kost og logi refunderes efter regning. For overnatning dog 
maksimalt 1000 kr. pr. døgn og forplejning maksimalt efter statens takster for skattefri diæter. Ved transport med offentlige 
transportmidler på standardklasse dækkes udgifter efter regninger. 
 

Udbetaling refusion 
Det bevilligede beløb udbetales af Fonden, når Fonden har modtaget dokumentation for gennemført uddannelse. Der kan 

udbetales a’conto, hvis uddannelsen varer mere end 14 dage og virksomheden ønsker det. I så fald angives dette og løntermi-

nerne i ansøgningsskemaet. Det samlede bevilligede beløb udbetales herefter i lige store rater til sædvanlig løntermin. Ved 

uddannelserne Industrioperatør, Procesoperatør og Grafisk tekniker afregner Fonden efter en skoleperiode og den efterføl-

gende praktikperiode.   

 

 

Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond 

Praktisk information 

Tilskud 
Fonden yder tilskud til løntab, deltagerbetaling, rejse- og opholdsom-

kostninger og bøger på følgende måde: 

 

Særligt vedrørende AMU-kurser / ordblindeundervisning, 

FVU og almen voksenundervisning  

Løntab dækkes med 85% af lønnen minus VEU/SVU-godtgørelse, fe-

riepenge og pension.  Medarbejder skal selv søge om VEU/SVU-godt-

gørelse.   

Andre kurser 
- 85% løntab 
- Kursusgebyr  
- Bøger og andre materialer (kun efter ansøgning) 
Anden uddannelse (særlig pulje) 
- 100% lønrefusion 
- Kursusgebyr 
- Evt. forplejning 
Faglærte uddannelser  

- 2 x 1500 kr. pr. skoleuge og 750 kr. pr. praktik uge. Herudover kan 

medlemmer af 3F Industri (Emballage) søge støtte med 750 kr. pr. 

praktikuge i Emballageindustriens Uddannelsesfond (EUF).  

Arbejdsfordeling 

Fonden kan ved lokal enighed yde støtte til uddannelse i forbindelse 

med arbejdsfordeling på virksomheden. Der støttes med 85 % af lønnen 

med fradrag af VEU godtgørelse m.v., samt eventuelt kursusgebyr m.v. 

 

 

http://www.emballageindustrien.dk/

