AK040
Ansøgning om fritagelse for betaling af kontingent ved uddannelse
Navn:

Cpr. Nr.

Jeg søger om kontingentfritagelse på grund af uddannelse.

Oplysninger om uddannelse
Uddannelsens navn:
Uddannelsessted (fx DPU):
Uddannelsens varighed: fra den

til

Oplysninger om forventet indtægt
Din forventede indtægt brutto (før skat):

kr.

Indtægtens art:
(fx SU, SVU, uddannelsesydelse, elevløn, feriepenge, løn, pension, andre sociale ydelser mv.)

Jeg erklærer på tro og love.
at jeg forventer, at være tilmeldt ovennævnte uddannelse,
at mine oplysninger om forventede indtægter er rigtige,
at jeg ikke modtager hjælp til forsørgelse, fx efter lov om aktiv social politik som
revalidering og kontanthjælp, uddannelsesydelse mv.
Dato:

Underskrift

Betingelserne for fritagelse under uddannelse er følgende:
Under 30 år
• Du deltager i en erhvervsmæssig uddannelse, der svarer til mindst 1½ års
fuldtidsstudium (90 ECTS point).
• Dine samlede indtægter inklusiv SU må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau
eller elevlønnen for elever.
• Der kan ikke ske fritagelse, hvis du modtager hjælp til forsørgelse fra kommunen som
fx kontanthjælp, revalidering og uddannelsesydelse.

Fra 30 år
• Du skal være med i efterlønsordningen
• Du deltager i en erhvervsmæssig uddannelse, der berettiger til optagelse som dimittend
i en a-kasse.
• Dine samlede indtægter inklusiv SU må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau
eller elevlønnen for elever
• Der kan ikke ske fritagelse, hvis du modtager hjælp til forsørgelse fra kommunen som
fx kontanthjælp, revalidering og uddannelsesydelse.
• Er du optaget i a-kassen på baggrund af afsluttet uddannelse og ikke efterfølgende har
haft 1924 timers arbejde, kan du ikke kontingentfritages.
• Du skal ved uddannelsens start være dagpengeberettiget på baggrund af tidligere
arbejde.
Hvor lang tid kan du få kontingentfritagelse?
Du kan maksimalt få kontingentfritagelse et år ad gangen og maksimalt i sammenlagt 5 år.
Fritagelsen gælder indtil det tidspunkt, hvor du afslutter eller ophører med uddannelsen.
Fylder du 30 midt i en periode, skal du opfylde de skærpede betingelser, hvis du fortsat skal
have mulighed for kontingentfritagelse.
Ny ansøgning
Du skal søge på ny, hver gang du ønsker en forlængelse efter at bevillingsperioden slutter.
Du kan først få en forlængelse fra den dag, vi har modtaget din ansøgning.
Endelig færdig med uddannelsen
Når du afslutter din uddannelse, kan du søge om at ændre status til dimittend, hvis du ønsker
at gøre brug af dimittendrettighederne i forhold til din dagpengeret. Du skal i så fald søge om
at ændre status senest 2 uger efter, at du afslutter uddannelsen. Det gælder også, selvom du
er medlem i forvejen.
Hvis du afslutter en uddannelse som ligger udenfor Lærernes a-kasses faglige område, og du
ønsker at få rettigheder som dimittend, skal du søge optagelse i den a-kasse, der dækker det
faglige område.
Bopæl
Du skal have bopæl og ophold i Danmark, når du afslutter uddannelsen, ligesom du skal have
haft bopæl i Danmark, inden du er startet på uddannelse, hvis du skal kunne ændre status til
dimittend og have ret til dagpenge allerede dagen efter, du afslutter uddannelsen.
Du læser mere om reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems – og efterlønsbidrag nr.
723 af 20. juni 2013 § 8.
Du finder bekendtgørelsen på www.dlfa.dk/kontingentfri > love og regler

