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Ansøgning om kontingentfritagelse ved meritlæreruddannelse

Navn:__________________________________________ CPR.:_______________________

Jeg søger om kontingentfritagelse på grund af uddannelse.

Oplysninger om uddannelse
Uddannelsens navn:__________________________________
Uddannelsessted:____________________________________
Uddannelsens varighed: fra___________ til:______________
Vedlæg: En oversigt over de fag, du skal bestå på uddannelsen og de fag, du evt.
meritoverfører fra tidligere uddannelse.

Oplysninger om forventet indtægt
Din forventede indtægt:___________________
Indtægtens art:__________________________
(fx SU, SVU; elevløn, feriepenge, løn, pension)

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
_________
Dato

________________________________________
Underskrift

Du skal sammen med ansøgningen indsende:
•

En oversigt over de fag, du skal bestå på uddannelsen og de fag, du evt. meritoverfører fra
tidligere uddannelse.

Betingelserne for fritagelse under meritlæreruddannelse er følgende:
1. Du skal betale efterlønsbidrag
2. Deltage i en erhvervsmæssig uddannelse, der berettiger til optagelse som dimittend i en a-kasse
se nedenfor.
3. De samlede indtægter fra beskæftigelse, Statens Uddannelsesstøtte eller lignende under
uddannelsen må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen for elever.
4. Der kan ikke ske fritagelse, hvis du modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv
socialpolitik.
5. Du skal ved uddannelsens start være dagpengeberettiget på baggrund af tidligere arbejde.
Medlemmer, der alene er optaget i a-kassen på baggrund af afsluttet uddannelse og ikke
efterfølgende har haft 1924 timers arbejde, kan ikke fritages.
Kontingentfritagelse kan gives for max et år ad gangen, og får virkning fra vi modtager din
ansøgning. Du skal søge på ny, hvis du ønsker en forlængelse. Du kan først få forlængelse fra den
dag, vi har modtaget din ansøgning.
Du kan maksimalt blive fritaget i sammenlagt 5 år. Fritagelsen gælder indtil det tidspunkt, hvor du
afslutter eller ophører med uddannelsen.
Meritlæreruddannelsen
Længden og indholdet af meritlæreruddannelsen fastsættes individuelt på baggrund af den
enkeltes tidligere uddannelse og erhvervserfaring.
For at opfylde kravet om, at uddannelsen skal berettige til dimittendoptagelse i a-kassen,
skal du på meritlæreruddannelsen bestå fag, der svarer til 90 ects point. Hvis du får meritoverført
fag fra en tidligere uddannelse, kan de ikke tælles med, hvis fagene er fra en uddannelse, du
tidligere er dimitteret på.

