Dagpengekompas
For studerende og nyuddannede

Din guide til
dagpengesystemet

Min A-kasse er en a-kasse for
lønmodtagere og selvstændige.
Vi sætter en ære i både at holde
kontingentet nede og servicen i top.
Derfor er vi også blandt de
billigste a-kasser i Danmark samtidig med, at vi ligger i toppen, når
det gælder medlemstilfredshed.
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Har du spørgsmål? Her kan du få svar:
Min A-kasse Valby
Ramsingsvej 28a, 1. sal
2500 Valby
Telefon: 70 123 782
minakasse@minakasse.dk

Region PROSA

Vester Farimagsgade 37A
1606 København V
Telefon: 33 364 141
prosa@minakasse.dk

Region Business Danmark
Min A-kasse Aarhus
Søren Frichs Vej 38 K ST. TH.
8230 Åbyhøj
Telefon: 70 123 782
aarhus@minakasse.dk

Min A-kasse Fredericia
Nørre Allé 11
7000 Fredericia
Telefon: 70 123 782
minakasse@minakasse.dk

Min A-kasse Aalborg
Stenbukken 1, 1. sal
9200 Aalborg SV
Telefon: 70 123 782
aalborg@minakasse.dk

Min A-kasse Næstved
Farimagsvej 69
4700 Næstved
Kontoret her er kun bemandet,
ved aftalte samtaler.
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Roskildevej 288
2610 Rødovre
Telefon: 33 740 200
info@businessdanmark.dk

Region Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby
Telefon: 70 150 400
sef@minakasse.dk

Hjemmesider:

www.min-a-kasse.dk
www.businessdanmark.dk
www.prosa.dk
www.serviceforbundet.dk

Selvbetjening: miaonline.dk
Vi svarer hurtigt

Vi har medarbejdere, der alene
koncentrerer sig om at besvare
medlemmernes henvendelser. Skriv
altid dit fulde navn eller medlemsnummer. Du er også velkommen til
at skrive, at du gerne vil ringes op. Vi
svarer hurtigst muligt og senest inden
for et døgn.

I Min A-kasse ser vi det som vores primære rolle at være din
repræsentant og guide i din jobsøgning. Vi har derfor lavet
dette dagpengekompas, som vi håber vil hjælpe dig med at
navigere i de mange dagpengeregler. I beskæftigelsessystemet
møder du både Min A-kasse, jobcentret og måske også anden
aktør. Her er vores rollefordeling:

Min A-kasse
Vores primære opgave er at udbetale dig
dagpenge eller andre ydelser. Vi vejleder dig
også i din jobsøgning og i forhold til hele
beskæftigelsessystemet.
Jobcenter
Jobcentrets primære opgave er at sikre,
at arbejdskraft og arbejdsmarked passer
bedst muligt sammen. Jobcentret tilbyder
samtaler, aktiviteter og uddannelse for at
kunne bringe ledige i job.

Tilbuddene kan være virksomhedspraktik,
ansættelse med løntilskud, nytteindsats,
vejledning og opkvalificering.
Anden aktør
Jobcentret kan udlicitere specifikke forløb
eller elementer af deres opgaver til uddannelsesinstitutioner, andre kommuner eller
private firmaer.
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A-kasse og dagpenge
- når du er studerende
eller netop har afsluttet din uddannelse
Det kan virke irrelevant at skulle tage stilling
til a-kasse og dagpenge, når man ikke
engang er færdig med sin uddannelse. Men
det kan give dig nogle fordele at være ude
i god tid – uden at det bliver dyrere af den
grund.
F.eks. kan du sikre dig dagpenge fra dag et,
når du er færdiguddannet, hvis du har været
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medlem af en a-kasse i minimum et år, når
du bliver færdiguddannet.
Der er samtidig visse ting, der er gode at
vide, inden du står med dit eksamensbevis i
hånden. Vi har listet de vigtigste ting her. Du
er selvfølgelig også altid velkommen til at
kontakte os i Min A-kasse.

Til dig, der er
nyuddannet
For at få ret til dagpenge som nyuddannet er der både tidsfrister og krav
til selve uddannelsen, du skal overholde. Din uddannelse skal være normeret til mindst 18 måneder. Hvis din uddannelse reelt slutter inden, der
er gået 18 måneder, betragtes din uddannelse først som faktisk afsluttet,
når der er gået 18 måneder fra studiestart.

Gymnasiale uddannelser
Du skal være opmærksom på, at gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke er uddannelser, som giver erhvervskompetence. Det betyder, at en studentereksamen, en HHuddannelse samt ligestillede uddannelser ikke giver adgang
til optagelse i en a-kasse.
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Tidsfrister - hvad skal du huske?
Senest 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse, skal du søge
om optagelse som nyuddannet i a-kassen, også selv om du allerede er
medlem.
Dagpengeret – hvornår kan du få dagpenge?
Du kan få dagpenge en måned efter endt uddannelse. Du kan dog få
dagpenge allerede fra den første dag efter uddannelsen, hvis du har været
medlem af en a-kasse i mindst et år.
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Sådan melder
du dig ind
Hvis du er medlem af en anden
a-kasse i forvejen, kan du lade dig
overflytte. Det gør du ved at udfylde en indmeldelsesblanket på vores
hjemmeside (Vælg ’Bliv medlem’ –
’SKIFT af a-kasse’ – ’Nyuddannet’).
Hvis du endnu ikke er medlem af
en a-kasse, kan du udfylde en
indmeldelsesblanket på vores
hjemmeside.
(Vælg: ’Bliv medlem’ – ’Nyuddannet’)
Hvis du netop er blevet færdiguddannet, skal du, hvis du er medlem
af Min A-kasse, gå ind via
Selvbetjeningen og udfylde
blanket AK044.
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Til dig, der er
studerende
Det er en fordel for dig at melde dig ind i en a-kasse mindst et år før, du
afslutter din uddannelse. På den måde sikrer du dig nemlig dagpengeret
umiddelbart efter, du afslutter din uddannelse.
Husk, at du som studerende er velkommen til at benytte dig af muligheden
for at tale med vores dygtige jobkonsulenter. Det kunne f.eks. være, hvis du
vil finde et studierelevant arbejde, når du skal til jobsamtale - eller hvis du har
spørgsmål til dagpengereglerne eller jobsøgning generelt.

10

Studiejob og
dagpenge

Vær opmærksom på, at så snart du
er medlem af en a-kasse, så er du
omfattet af reglerne om selvforskyldt
ledighed. Det betyder, at du får en
karantæne, hvis du er dagpengeberettiget og selv siger et studiejob
op. Du kan dog sige op, hvis det er
for at overtage et andet job af mere
end fem ugers varighed.
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Det skal du opfylde
for at få gratis
medlemskab
(under 30 år)
•

•
•

Du skal være under 30 år og være i gang med en erhvervsmæssig
uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som
dimittend i en a-kasse - altså en uddannelse, der mindst er normeret
til 18 måneders varighed.
Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende må
ikke overstige den maksimale dagpengesats eller elevlønnen.
Du må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

Kontingentfritagelsen gives for et år af gangen i max. fem år og
ophører, når du har færdiggjort din uddannelse/når du ikke længere
studerer.
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Det skal du opfylde
for at få gratis
medlemskab
(over 30 år)
Hvis du er over 30 år, har du mulighed for at blive fritaget
for kontingent, hvis du opfylder disse betingelser:
•
•
•
•
•
•
•

Du er under erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til
optagelse som dimittend i en a-kasse.
Eller der er indgået en voksenlærlingekontrakt mellem din
arbejdsgiver og jobcentret.
Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende
under uddannelsen overstiger ikke den maksimale dagpengesats
eller elevlønnen.
Du skal være berettiget til dagpenge, inden du starter din
uddannelse.
Du skal have opnået dagpengeretten på baggrund af lønarbejde.
Du skal være tilmeldt - og betale til - efterlønsordningen.
Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv
socialpolitik eller lignende.
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Dagpengesatser
Når du har færdiggjort din uddannelse, kan du få
dimittentsatsen. Det svarer til 13.644 kr. per måned
(2020-tal). Som forsøger får du 15.648 kr. (2020-tal).

Sådan melder du dig ind i Min A-kasse
• Hvis du er medlem af en anden a-kasse i forvejen, kan du lade dig
overflytte. Det gør du ved at udfylde en indmeldelsesblanket på
vores hjemmeside. (Vælg: ’Bliv medlem’ – ’SKIFT af a-kasse’ –
’Studerende’).
• Hvis du endnu ikke er medlem af en a-kasse, kan du udfylde en
indmeldelsesblanket på vores hjemmeside.
(Vælg: ’Bliv medlem’ – ’Studerende’).
• Hvis du allerede er medlem af Min A-kasse, kan du via
Selvbetjeningen udfylde blanket AK038.
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Kontakt os på tlf.
70 12 37 82, hvis du
vil vide mere om
dagpengereglerne
for studerende og
dimittender
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Min A-kasse er en a-kasse for
lønmodtagere og selvstændige.
Vi sætter en ære i både at holde
kontingentet nede og servicen i top.
Derfor er vi også blandt de
billigste a-kasser i Danmark samtidig med, at vi ligger i toppen, når
det gælder medlemstilfredshed.

Min A-kasse samarbejder med:

Business Danmark • CO SEA • Danmarks Kirketjenerforening • Fængselsforbundet
• Dansk Jernbaneforbund • Dansk Told- og Skatteforbund • Flyvevåbnets
Konstabelforening • Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte • Forbundet af
Tjenestemænd v/Fødevare- og Undervisningsministeriet mfl. • Hoffunktionærforeningen • Merkonomernes Hovedorganisation • Ministerialbetjentforeningen
• PROSA • Serviceforbundet • Søværnets Konstabelforening • Plejefamiliernes
Landsforening (PLF)

