
SVU
Efteruddannelse med støtte fra staten



For at få SVU skal du:
• være mellem 25 og 64 år – dog mellem 20 og 64 år til  
 FVU (Forberedende VoksenUndervisning) og ordblinde- 
 undervisning. 

• have været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver 
 i 26 uger.

• have indgået en aftale med din arbejdsgiver – og du må  
 ikke være opsagt, når I indgår aftalen.

• være kortuddannet, dvs. max. 9-10 års skolegang supple- 
 ret med max. 2 års erhvervsrettet uddannelse. Har du kun  
 7-8 års skolegang, må du gerne have en erhvervsrettet  
 uddannelse over 2 år.

• Reglerne om at være kortuddannet gælder ikke i forbind- 
 else med FVU og ordblindeundervisning. Her kan alle som  
 regel få SVU.

• Har du en forældet erhvervsuddannelse – fx en uddan- 
 nelse, du ikke har brugt de sidste 5 år – kan du godt søge  
 SVU alligevel.

Omfang af SVU:
• Du kan få SVU i op til 40 uger. 

• Ved fuldtidsundervisning (23 timer pr. uge) ydes  SVU for   
 37 timer pr. uge. Er du deltidsansat, reduceres SVU- 
 udbetalingen i forhold til det timetal, du er ansat.

• Ved deltidsundervisning giver 1 lektion 1 arbejdstimes  
 SVU. Din ugentlige arbejdstid skal nedsættes med det  
 antal timer, du får SVU for.

• Du skal minimum have 3 undervisningslektioner pr. uge.   
 Dette gælder for både FVU, avu, hf og ordblindeundervis-  
 ning – og mindst 1 uge omregnet til heltid – dvs. 37   
 lektioner i alt.

• Du kan få SVU til prøveforberedelse og deltagelse i prøve.  
 Du skal gå til eksamen/prøve, når du får SVU.

• Du kan få SVU til dækning af deltagerbetaling.

Statens Voksen-
uddannelsesstøtte 
for ansatte (SVU)

SVU svarer til:
80% af max. dagpengesats for 
avu og hf
100% af max. dagpengesats for 
OBU og FVU

Få mere info på www.svu.dk
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vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk
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