
Fra faglært til AKADEMI-niveau 

AL Efteruddannelse 
Molestien 7, 2450 København SV 
Telefon: 22 87 21 26  

Februar 2022 

Ansøgningsskema, Aftalt Uddannelse: Akademi/diplomuddannelser, AMU-forløb til supplerende uddannelsesbevis 
samt AVU/FVU/Forkurser. 
For medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet og 4 ugers opsparet ret til selvvalgt uddannelse ansat på virksomheden  
under Industri- og VVS-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F - Faglig Fælles Forbund samt Blik- og 
Rørarbejderforbundet. 
Ansøgningsskema bedes udfyldt og indsendt på mail til: sikkerpost@aleu.dk, sammen med kopi af lokalaftale, uddannelsesaftale 
og personlig uddannelsesplan (skolen udarbejder en plan til medarbejderen). 
Alle felter bedes udfyldt med læselige bogstaver 

Medarbejder navn: Cpr.nr.: 

Hvilket fagforbund er medarbejder medlem af?: 

Ansættelsesdato (læretid medtages ikke): 

Medarbejders stillingsbetegnelse i virksomheden: 

Ledelsesansvar?     □ nej        □ ja Timeløn, grundløn uden tillæg kr. 

Hvilken type uddannelse søger 
medarbejder? □ Akademi/Diplom          □ AMU-forløb til supplerende uddannelsesbevis        □ AVU/FVU/Forkursus 

Titel på uddannelsen: 
Påtænker medarbejder at tage en 
hel akademiuddannelse? □ nej        □ ja Samlet timeantal for uddannelsen: 

Hvilke moduler søges der til?: 
(der kan max ydes tilskud til 4 uger/20 ETCS 
årligt) 
Uddannelsesinstitution: 

Uddannelsesperiode,   Startdato:    Slutdato: 
Virksomhedens navn: 
Virksomhedens CVR-nummer: Navn på leder/chef: 
Virksomhedens registrerings- og 
kontonummer 
hvor tilskud til uddannelsen 
skal indsættes 

Reg.nr.  ____________ kontonummer __________________________________ 

Der søges om tilskud til: (sæt kryds) udgifter til kursusgebyrer og kursusmaterialer dækkes kun mod bilag

□ Løntabsgodtgørelse (dækkes iht. gældende overenskomst) antal _________  timer 
□ Kursusgebyr (inkl. moms) _________ kr. 
□ Kursusmaterialer (udgiften oplyses af kursusstedet) _____________ kr. 

Husk: Der skal altid søges om SVU og omstillingsfond ved Akademi/diplomuddannelser og VEU-godtgørelse ved AMU-forløb. 

På tro og love er ovenstående oplysninger korrekte og medarbejder er ansat under Industri- og vvs-overenskomsten 

Dato: Dato: 

(Medarbejders underskrift) (Virksomhedens stempel og underskrift) 
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