
 

Husk at opdatere dit jobnet-cv,

vi bruger det i vores vurdering

Ansøgning om kursus/uddannelse 
Udfyld personlige informationer 
Navn: 

Cpr.nr: Telefon: 

Udfyld information om kurset/uddannelsen 

Navn på kursus/uddannelse: 

Sted: Start/slutdato: 

Adresse: Antal timer/uge: 

Telefon: *Kursusstedets hjemmeside: 

* Vedlæg gerne en kursusbeskrivelse 

Skriv en begrundelse for din ansøgning 
På bagsiden kan du læse, hvordan vi vurderer din ansøgning 

Hvordan vil kurset/uddannelsen bringe dig i job? 

Sæt kryds, hvis du har en aftale med en virksomhed om job/praktik/løntilskud efter kurset 

Sæt kryds, hvis kurset er på Den  Regionale Positivliste 

Dato: Underskrift: 

Du får svar via telefon, digital post eller brev - HUSK at tjekke din e-boks! 
Vær opmærksom på at der kan gå op til 10 arbejdsdage, før du får svar på din ansøgning 



 

Vejledning ved ansøgning om kursus/uddannelse 
Du udfylder denne blanket, når du ønsker at ansøge om bevilling af kursus/ 
uddannelse. Du kan kun starte på kursus/uddannelse, hvis det bliver godkendt af 
Jobcentret. 

Når vi vurderer din ansøgning, ser vi på følgende 
Har du allerede søgt job aktivt og bredt uden held? 

Hvordan vil kurset/uddannelsen forbedre dine muligheder for at få et job? 

Er der gode jobmuligheder inden for området? 
Du kan undersøge dette på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk 

Er netop dette kursus/uddannelse den korteste og bedste vej til at få de 
kompetencer, du har brug for? 
Har du allerede uddannelse og erhvervserfaring, og hvordan hænger det 
sammen med kurset/uddannelsen, du søger om? 

Vi bruger også dit CV på Jobnet til at vurdere din baggrund for at søge kursus/ 
uddannelse. CV’et skal derfor være opdateret og præcist. 

Modtager du dagpenge - vær opmærksom på 

Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du vælge blandt en lang række 
kurser. Tal gerne med din konsulent i jobcentret eller din a-kasse for at få individuel 
vejledning om dine muligheder. 

Hvis du er ufaglært eller ikke har brugt din erhvervsuddannelse de sidste 5 år, kan 
der bevilliges længere uddannelsesforløb, så du kan blive faglært. Tal gerne med din 
konsulent for at få individuel vejledning om dine muligheder. 

Har du været ledig i mindre end seks måneder, er der begrænsninger for, hvad 
jobcenteret kan bevillige. 

Jobcenteret kan kun bevillige kursus/uddannelse frem til den dato, hvor din 
dagpengeret ophører. 

Modtager du kontanthjælp - vær opmærksom på 

Der er begrænsninger for, hvad jobcenteret kan bevillige. Tal gerne med din 
konsulent for at få individuel vejledning om dine muligheder. 

Indlevering af ansøgningen 

Du kan indsende din ansøgning som Digital Post via www.kk.dk/jobcenter. 
Derefter vælger du Jobcenter København og den afdeling du hører til. 
Alternativt kan du aflevere din ansøgning personligt - eller sende den med posten til: 

Jobcenter København 
Gammel Køge Landevej 43 
2500 Valby 
Skriv på kuverten: ’Ansøgning om kursus/uddannelse’ 

Du får svar inden for 10 arbejdsdage. 
Hvis der mangler oplysninger, kontakter vi dig pr. telefon, digital post eller brev. 

www.kk.dk/jobcenter
www.arbejdsmarkedsbalancen.dk
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