
Selvvalgt 
uddannelse

– hvorfor, hvordan  
og hvor meget?

for funktionærer 
i mejeribranchen



Selvvalgt uddannelse – gode råd til at komme i gang
Dette er en vejledning i, hvordan ansatte under Mejeribranchens Funktionærove-

renskomst kan opnå frihed og dækning af omkostninger til selvvalgt uddannelse. 

Det der står i kursiv er målrettet din arbejdsgiver/leder!

Overenskomsten – Selvvalgt uddannelse
Alle ansatte under overenskomstens dækningsområde, der har 6 måneders ancien-

nitet i virksomheden, har ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til at deltage 

i selvvalgt efter- og videreuddannelse og ret til at akkumulere retten til uddannelse 

i maksimalt 3 år (6 uger efter 3 år). (Ordningen står beskrevet i protokollat I stk. 3 – 

side 25 i overenskomsten). 

Selvvalgt uddannelse er ikke at forveksle med »ret og pligt-uddannelse«, hvor 

parterne er enige om at anbefale, at der gives medarbejderne frihed til at deltage 

i relevante efter- og videreuddannelseskurser. (Ordningen står beskrevet i Proto-

kollat I stk. 1. på side 25 i overenskomsten). Disse aktiviteter kører parallelt med og 

uafhængigt af »selvvalgt uddannelse«.
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Mejeribrugets Uddannelsesfond (MUF) 
refunderer arbejdsgiver
Overenskomstparterne har oprettet Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæ-

rer (MUF). Midlerne til fonden følger af overenskomsten, hvor der pt. indbetales kr. 

1.300,- pr. år. pr. ansat under overenskomstens dækningsområde. Fonden bestyres af 

overenskomstparterne og administreres af PensionDanmark. Når du er på uddan-

nelser eller kurser, som er godkendte af fonden, modtager du normal løn i henhold 

til arbejdsplanen. Virksomheden modtager refusion for tabt arbejdsfortjeneste og 

omkostninger til efteruddannelsesaktiviteter fra fonden.

Hvilke uddannelser og kurser kan jeg deltage i?
Uddannelserne dækker ex. arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), Akademi- og 

diplomuddannelser m.fl. Hertil kommer andre kurser. I et forsøg på at kvalificere 

og forenkle administrationen har overenskomstparterne valgt at udarbejde en 

liste over forhåndsgodkendte kurser og uddannelser. Du kan finde listen på side 8 

bagerst i folderen. Listen vil løbende blive udbygget. Den er på ingen måde udtøm-

mende og skal ikke begrænse dine valg i øvrigt, men tjene som inspiration i form af 

kurser, som overenskomstparterne har forholdt sig til. I det følgende vil du støde på 

mange forkortelser – se forklaring og evt. henvisninger på side 9.

Begrænsningen for dig er, at uddannelse/kursus skal ligge inden for overens-

komstens dækningsområde – altså ganske vide rammer.
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Sådan kommer du i gang
1  Afdæk ønsker og behov

Det vil naturligt være en del af den årlige medarbejderudviklingssamtale at drøfte, 

hvorledes dine personlige ønsker og behov for selvvalgt uddannelse kan planlæg-

ges sammen med jobrelaterede kompetenceudviklingsforløb. Det er naturligvis 

også muligt at drøfte uddannelsesønsker på andre tidspunkter.

2  Find kurset
Du finder et kursus/en uddannelse, du gerne vil følge. Du kan evt. søge inspiration på:

 / ug.dk

 / audiplom.dk

 / amukurs.dk

 / danskeerhvervsakademier.dk

Tjek om kurset/uddannelsen står på listen over forhåndsgodkendte kurser/uddan-

nelser. Listen findes i en opdateret version her.

A Hvis kurset/uddannelsen står på listen, er du sikker på, at MUF giver tilskud. 

Aftal med din nærmeste leder, hvornår du kan påbegynde uddannelsen/del-

tage i kurset. Herefter kan du tilmelde dig kurset. Der kan være særlige aftaler 

og procedurer omkring tilmelding til kurser og uddannelser i din virksomhed, 

som du skal følge. Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant, uddannelses-

ambassadør eller forhør dig nærmere hos din leder. 

B Hvis kurset/uddannelsen ikke står på listen over forhåndsgodkendte kurser og 

uddannelser, kan du ikke være sikker på, at MUF giver støtte. Så skal du og din 

arbejdsgiver/leder udfylde en ansøgning om forhåndsgodkendelse. Det gøres 

på blanketten »Forhåndsgodkendelse«, som findes her. Print og udfyld blan-

ketten. HUSK, at din leder SKAL underskrive ansøgningen, ellers er den ugyldig. 

Send blanketten med krypteret mail til sikkermail@pension.dk. I emnefeltet 

skrives »Forhåndsgodkendelse + medarbejders navn + kursustitel«.

Når din ansøgning er behandlet i MUF (hvilket sker inden for max. 14 dage), 

får du besked om afgørelsen. Hvis kurset godkendes, gør du som beskrevet 

under punkt 1 a. Hvis kurset ikke godkendes, giver MUF ikke tilskud og du må 

overveje en anden uddannelse/kursus.

4

https://www.ug.dk/
https://audiplom.dk/
https://amukurs.dk/
http://danskeerhvervsakademier.dk/
https://virksomhed.pension.dk/da/Virksomheder/Kompetenceudviklingsfondene/Kurser-med-tilskud/
https://virksomhed.pension.dk/Documents/Uddanelsesfonde/Mejeri/Forhandsgodkendelse_Mejeri.xls


3 Ansøgning om offentlige tilskud (VEU/SVU)
Som udgangspunkt skal der ved deltagelse i kurser og uddannelse altid søges størst 

muligt tilskud fra offentlige ordninger m.h.p at »strække« midlerne i fonden længst 

muligt, så endnu flere kolleger får mulighed for at deltage i kurser/uddannelse.

A SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) ydes til uddannelse på folkeskole- og 

gymnasieniveau eller til videregående uddannelse. 

Du er forpligtet til at søge om SVU, hvis du deltager i en uddannelse/et kur-

sus eller lign., som er SVU-berettiget. Det er altid medarbejderen, der skal søge 

om SVU. Se om støtteansøgning her. Hovedpunkter er, at medarbejderen udfyl-

der digitalt ansøgningsskema, sender det til uddannelsesstedet, som udfylder 

sin del og derefter sender skemaet til arbejdsgiveren til udfyldelse hos denne. 

Arbejdsgiveren sender derefter skemaet til den valgte SVU-administrator. 

Er du i tvivl om kurset/uddannelsen er omfattet af SVU reglerne så spørg 

udbyderen.

B Til kursister på AMU-kurser ydes offentligt tilskud i form af VEU-godtgørelse. I 

denne forbindelse er det virksomheden, der søger om VEU-godtgørelsen. Det 

kan ske i forbindelse med tilmeldingen af medarbejderen til AMU-kurser på 

efteruddannelse.dk/.

Det er en forudsætning, at medarbejderen er berettiget til VEU-godtgørelse. Se 

betingelser her. Hvis medarbejderen pga. for højt uddannelsesniveau ikke er beret-

tiget til VEU-godtgørelse, vil virksomheden få et tilsvarende højere tilskud fra MUF.

Ved tilmeldingen til kurset/ansøgning om VEU-godtgørelse oprettes 

automatisk en ansøgning om tilskud fra MUF. Det kræver, at kurset fremgår af 

positivlisten for fonden. Er det ikke tilfældet, skal der som ovenfor beskrevet 

indgives en forhåndsgodkendelse til fonden vedrørende kurset. Når den forelig-

ger, kan proceduren ovenfor anvendes.

Info om Mejeribrugets Uddannelsesfond på PensionDanmarks hjemmeside:

virksomhed.pension.dk/da/virksomheder/ 

kompetenceudviklingsfondene/kurser-med-tilskud/
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http://www.svu.dk/soeg-svu/
https://www.efteruddannelse.dk/
http://www.veug.dk/Virksomhed/VEU-godtgoerelse/Betingelser
https://virksomhed.pension.dk/da/Virksomheder/Kompetenceudviklingsfondene/Kurser-med-tilskud/
https://virksomhed.pension.dk/da/Virksomheder/Kompetenceudviklingsfondene/Kurser-med-tilskud/


4 Aftalt uddannelse
Fra 1. oktober 2017 er det muligt at indgå en aftale om »aftalt uddannelse«. Den 

løsning åbner for at aftale en hel eller delvis akademi- eller diplomuddannelse – 

fuldt finansieret af uddannelsesfonden, hvor der er reserveret midler til dækning af 

løn- og kursusomkostninger!

Forudsætningen for støtte er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver/leder. 

I udfylder i fællesskab den særlige ansøgningsblanket og fremsender den til MUF, 

der herefter behandler ansøgningen. Tilskud fra MUF ydes til forløb, der er aftalt og 

godkendt inden 1. marts 2020. Forløbene skal som hovedregel være afsluttet senest 

4 år efter påbegyndelsen og dermed senest den 1. marts 2024. Læs mere herom 

bagerst i brochuren.

5 Afregning med MUF
Som medarbejder modtager du sædvanlig løn under deltagelse i kurser og uddan-

nelser. Tilskud i form af SVU, VEU-godtgørelse og tilskud fra MUF tilfalder derfor 

virksomheden, som også har afholdt udgifterne.

Når kurset er gennemført, søger virksomheden om pengene i fonden ved 

at logge ind på PensionDanmarks virksomhedshjemmeside: pension.dk/ 

virksomhed/uddannelse/. Ved længerevarende uddannelsesforløb (aftalt ud-

dannelse) kan virksomheden søge om refusion efter hvert gennemført modul af 

uddannelsen.

Hvilke udgifter refunderes af fonden?
Der kan opnås tilskud fra MUF til følgende typer udgifter:

 / Kursusafgift/undervisningsmaterialer, dog 

 maksimalt kr. 3.500,- pr. kursusdag.

 / Kørselsgodtgørelse.

 / Overnatning i forbindelse med kursus. 
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Positivlisten
Følgende almene og videregående kurser/uddannelser kan du regne med:

 / FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning 

 / Ordblindeundervisning

 / Almen voksenuddannelse, AVU (grundlæggende undervisning i andre fag)

 / Enkeltfag, EUD merkantil

 / Enkeltfag, VVU (videregående uddannelse)

 / Akademiuddannelser – se her

 / Diplomuddannelse (HD 1. del, HD 2. del, HD Retail) 

 / Alle AMU

 / Individuel kompetencevurdering i AMU

 / RKV før erhvervsuddannelse for voksne

For nuværende er følgende kurser på listen (den opdaterede finder du på nettet her)

 / Anvendelse af pivottabeller

 / Anvendelse af støre datamængder i regneark

 / Design og automatisering af regneark 

 / Anvendelse af regneark til statistik

 / Præsentation af tal i regneark 

 / Tolke eksisterende regneark til analyse

 / Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

 / Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

 / Kontering af køb, salg og drift af biler og ejendom

 / Placering af resultat- og balancekonti

 / Regnskabsafstemninger i.f.m. årsafslutningen

 / Årsafslutning af bogholderiet

 / Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

 / Kontoplaner og virksomhedens registreringsbehov

 / Konteringsinstrukser

 / Kreditstyring

 / Debitorstyring

 / Økonomisk styring af lageret

 / Introduktion til førstehjælp på jobbet

 / Akademiuddannelse i HR
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 / Kommunikation i teams

 / Ledelse af teams/produktionsgrupper

 / Kommunikationskursus

 / Kommunikation og gennemslagskraft

 / Assertionstræning?

 / Personlig planlægning og effektivitet

 / Kogemesterkursus 

 / Mejerihygiejne og egenkontrol?

 / ADR-kursus

 / Mykotoxin workshop

 / Mærkning af fødevarer 

 / Sensoriske undersøgelser for operatører

 / Laborantdagen ved Teknisk Institut?

Fremgår dit kursus ikke af listen, kan virksomheden søge MUF om forhåndsgodken-

delse. 

Forkortelser
AMU Arbejdsmarkedsuddannelse – klik her

EUD Erhvervsuddannelse

FVU Forbedrende voksenuddannelse – klik her

MUF Mejeribrugets uddannelsesfond – klik her

IKV Individuel kompetencevurdering – klik her

RKV Realkompetence vurdering – klik her

SVU Statens voksenuddannelsesstøtte – klik her

VEU Voksen- og efteruddannelse – klik her

VVU Videregående voksenuddannelse – klik her

Overenskomst henvisninger 
 / Protokollat I om uddannelse: Stk. 1 – Ret & pligt uddannelse

 / Stk. 2 – Selvvalgt efter- og videreuddannelse

 / Protokollat 8 om aftalt uddannelse: Selve aftalen om aftalt uddannelse er 

indgået efter OK-fornyelsen 2017 – hvorfor denne er vedhæftet dette materiale.
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Værd at vide
IKV – Individuel kompetencevurdering
IKV er relevant for dig, som er medarbejder, og som skal i gang med en uddannelse. 

Du har sandsynligvis en række kompetencer fra dit arbejde, som du ikke har papir 

på. Igennem IKV kan du få udstedt AMU-kompetencebevis på dine anerkendte 

kompetencer, og der er mulighed for at få afkortet dit uddannelsesforløb frem til et 

svendebrev.

For virksomheder er IKV et centralt redskab til at få overblik over de kompe-

tencer, som henholdsvis de faglærte og ufaglærte medarbejdere besidder. På den 

måde kortlægges virksomhedens behov for kompetenceudvikling blandt medarbej-

derne.

 / Læs mere om IKV her

RKV – Realkompetencevurdering
Realkompetencer omfatter din viden samt alle dine færdigheder og kompetencer – 

uanset hvor og hvornår du har erhvervet dem.

Alle voksen- og efteruddannelser giver dig ret til, at du kan få vurderet dine 

realkompetencer, inden du søger ind. Det gælder en arbejdsmarkedsuddannelse 

(AMU), en videregående voksenuddannelse (VVU) og en diplomuddannelse. Du kan 

få vurderet dine realkompetencer på den skole, hvor du vil tage en voksen- eller 

efteruddannelse.

Med en RKV har du mulighed for at få synliggjort og anerkendt dine realkompe-

tencer, og det kan være et godt springbræt til dine videre uddannelses- og karrie-

remuligheder.

 / Få mere at vide om RKV her.
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Rammeaftale om 
aftalt uddannelse  
for funktionærer  
i Mejeribranchen
1 Denne rammeaftale for mejeribranchen er indgået under henvisning til 

protokollat I punkt 4 og bilag 8 i Mejeribranchens funktionæroverens-

komst for 2017 – 2020 og omfatter alle medlemmer af Mejeribrugets 

Arbejdsgiverforening.

2 Rammeaftalen fastlægger de overordnende bestemmelser om gen-

nemførelse af aftalt uddannelse for medarbejdere ansat på de omfat-

tede virksomheder og hvis ansættelsesforhold henhører under Mejeri-

branchens Funktionæroverenskomst.

3 Parterne er enige om, at uddannelse, som foregår efter en dialog mel-

lem medarbejdere og ledelse, er det bedste udgangspunkt for at sikre, 

at de kompetencer, som opnås, også bringes i anvendelse og dermed 

kommer både virksomhed og medarbejdere til gode.

4 Aftalt uddannelse omfatter som udgangspunkt de for ansættelsesom-

rådet relevante akademi- og diplomuddannelser og erhvervsuddan-

nelser. Andre uddannelsesforløb kan efter beslutning i bestyrelsen for 

Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskomst (herefter 

MUF), herunder efter forslag fra de relevante funktionsgrupper, omfattes 

af aftalen. Uddannelsesaftaler kan omfatte enkelte moduler af akademi- 

og diplomuddannelser eller hele uddannelsesforløb.

5 Bestyrelsen for MUF reserverer årligt en beløbsramme øremærket til 

at refundere virksomhedernes udgifter i forbindelse med aftalt uddan-

nelse i henhold til de af bestyrelsen fastlagte tilskudsregler.
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6 Aftaler om gennemførelse af uddannelsesforløb i henhold til denne 

rammeaftale indgås mellem den enkelte medarbejder og dennes 

ansættelsessted. Uddannelsesforløbet kan omfatte uforbrugt frihed til 

uddannelse jf. overenskomstens protokollat I punkt 3 samt friheden til 

uddannelse for kalenderåret efter aftalens udløb (lån af frihed). Aftalen 

skal underskrives af medarbejderen og virksomheden og indsendes til 

PensionDanmark m.h.p. parternes godkendelse. Aftalen udfærdiges på 

en af parterne udarbejdet skabelon.

7 Tilskud til aftalt uddannelse kan søges til medarbejdere med seks må-

neders anciennitet i virksomheden. Tilskud til aftalt uddannelse træder i 

stedet for tilskud til selvvalgt uddannelse i de kalenderår, uddannelses-

planen løber over.

8 Under uddannelsesforløbet aflønnes medarbejderen i henhold til pro-

tokollat I punkt 3 for den tid, medarbejderen er fraværende fra arbejds-

pladsen p.g.a. kursusdeltagelse. 

9 Virksomheden modtager tilskud fra MUF til dækning af kursusafgifter, 

kursusmateriale, forplejning og befordringsudgifter samt lønrefusion 

efter de af bestyrelsen for MUF fastlagte bestemmelser. Eventuelle 

offentlige tilskud tilfalder virksomheden og fratrækkes tilskud fra MUF. 

10 Tilskud fra MUF til aftalt uddannelse ydes til uddannelsesforløb, som er 

aftalt og godkendt inden 1. marts 2020. Aftalte uddannelsesforløb skal 

som hovedregel være afsluttet senest fire år efter påbegyndelsen og 

dermed senest inden 1. marts 2024.

11 Denne aftale er gældende indtil udgangen af februar måned 2020 eller 

indtil én af parterne opsiger aftalen med tre måneders varsel. Opsigelse 

af aftalen er uden konsekvenser for allerede indgåede og godkendte 

uddannelsesaftaler.
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Om uddannelse
Efteruddannelse
På grund af de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet, er det i gensidig 

interesse, at medarbejderne får en sådan frihed til efteruddannelse, at de gives 

rimelig mulighed for at ajourføre deres uddannelse.

Parterne er på denne baggrund enige om at anbefale, at der gives medarbej-

derne frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser. 

Kursusafgift og eventuelle løntab udredes af arbejdsgiveren i det omfang, udgif-

terne ikke er dækket af det offentlige, for så vidt angår medarbejdere, der har været 

uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i de sidste 2 år. 

Parterne er endvidere enige om, at på grund af de strukturændringer, der finder 

sted i erhvervslivet, og de kvalifikationskrav, der stilles til den enkelte medarbejder, 

er en øget uddannelsesindsats nødvendig.

Aftale om systematisk uddannelsesplanlægning
Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedens 

konkurrenceevne, fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og sikre en hen-

sigtsmæssig udvikling af virksomhedernes arbejdsorganisation.

Parterne er derfor enige om, at der bør foretages en systematisk uddannelses-

planlægning for medarbejdere, svarende til virksomhedens jobkrav. Heri indgår, at 

der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. 

Under hensyn til såvel virksomhedens som medarbejdernes interesse foreslår 

parterne, at der i regi af samarbejdsudvalget etableres paritetisk sammensatte 

uddannelsesudvalg til fremme af en uddannelsesplanlægning for medarbejderne. 

Etablering af uddannelsesplanlægning gennemføres efter en drøftelse af prin-

cipperne for en sådan. Principperne kan bl.a. omfatte beskrivelse af job og jobkrav, 

udarbejdelse af uddannelsesplaner, planlægning og opfølgning af uddannelsesak-

tiviteter, medarbejdersamtaler og frihed/orlov til uddannelse.

Selvvalgt efter- og videreuddannelse
Medarbejdere med 6 måneders anciennitet i virksomheden har under fornødent 

hensyn til virksomhedens forhold ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til 

deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. 

Under uddannelsen betaler virksomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg 
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af evt. offentlig løntabsgodtgørelse udgør den sædvanlige overenskomstmæssige 

løn, såfremt fonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning 

for modtagelsen af løntabsgodtgørelsen, at uddannelsen er relevant i forhold til 

beskæftigelse inden for denne overenskomsts dækningsområde.

Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed har medarbejderen ret til at akku-

mulere retten til uddannelse i maksimalt 3 år (6 uger efter 3 år).

Medarbejderen har ret til at gøre kurser færdige, selvom medarbejderen evt. 

fratræder som følge af opsigelse. Dette gælder kun aftalte kurser, og der dækkes 

alene udgifter til bøger og kursusgebyr.

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, 

virksomhedslukning elle andre på virksomheden beroende forhold, og som har 

mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til yderligere en uges frihed 

til uddannelse i opsigelsesperioden med tilskud fra Mejeribrugets Uddannelses-

fond. Medarbejderen har endvidere ret til efter samme bestemmelse at benytte 

ikke-forbrugt frihed med støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond i op til to uger.

Ved deltagelse i eksterne kurser på virksomhedens foranledning betaler virk-

somheden transportudgifter eller kørselsgodtgørelse efter gældende regler (sta-

tens takster). Eventuelt offentligt tilskud til befordringen tilfalder virksomheden.

Der ydes ingen betaling for den til transporten medgåede tid. 

Få evt. hjælp fra din  
uddannelsesambassadør  
på virksomheden
Overenskomstens parter er enige i at uddannelsesambassadørens opgave er:

 / At understøtte medarbejdernes videre uddannelse og udvikling.

 / At motivere kolleger/medarbejdere til at uddanne/udvikle sig.

 / At give information, vejledning og støtte til medarbejdere på drifts-

stedet/mejeriet, der ønsker at videreuddanne sig inden for de ram-

mer, som er fastlagt i overenskomsten og af bestyrelsen for MUF.

 / At holde sig opdateret omkring uddannelsesmuligheder for målgruppen.
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Mejeribrugets 
Uddannelsesfond 
Funktionæroverenskomst 

 / Stk. 1. Formål

Mejeribrugets Uddannelsesfond for funktionærer er etableret for at med-

virke til kompetenceudvikling af medarbejderne, jf. Protokollat I, punkt 3 og 

4. Fondens bestyrelse beslutter i hvilket omfang, der kan ydes økonomisk 

støtte til uddannelsesaktiviteter, herunder løntabsgodtgørelse, kursusafgif-

ter, kost og logi samt befordringsomkostninger til virksomheder eller andre 

udgifter, som afholdes med samme formål.

 / Stk. 2. Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen træffer 

beslutninger og agerer i øvrigt i henhold til en af bestyrelsen vedtaget 

forretningsorden. Bestyrelsen er paritetisk sammensat, idet to medlem-

mer udpeges af HK/Privat og to medlemmer udpeges af DI/Mejeribrugets 

Arbejdsgiverforening.

 / Stk. 3. Administration og økonomi

Fonden administreres af Administration & Service A/S (PensionDanmark), jf. 

vedtagelse i fondens bestyrelse. Aftale om valg af administrator kan opsiges 

med 6 måneders varsel til en 1. januar.

Fondens indtægter hidrører fra virksomhedernes overenskomstaftalte 

bidrag. Bidraget er pr. 1. juli 2013 fastsat til kr. 1.300 pr. fuldtidsansat medar-

bejder om året.

07 / 2018

G
rafisk produktion: Eks-Skolens G

rafisk D
esign &

 Tryk


