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SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte

SVU er en økonomisk godtgørelse til voksne, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig.
SVU til fuldtidsundervisning svarer til 100 % af højeste dagpengesats. SVU kan
erstatte løn eller tilfalde virksomheden som lønkompensation.
SVU-bestemmelser
Overordnede bestemmelser:
• Uddannelsessøgende skal både være i en uopsagt stilling, når der indgås en
orlovsaftale, og være startet på uddannelsen, hvis det skal være muligt at få
SVU efter fratrædelse.
• Det vil stadig være muligt at indgå en orlovsaftale i opsigelsesperioden, men
det vil her kun være muligt at få SVU frem til fratrædelsen.
• Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at tage medarbejderen tilbage efter endt
uddannelsesorlov.
• Der kan bevilges op til 40 ugers SVU.
Generelle betingelser
Medarbejderen skal opfylde følgende generelle betingelser: *
• Være mindst 25 år og højst 64 år (til FVU- og ordblindeundervisning mindst
20 år).
• Være dansk statsborger eller bo i Danmark (være tilmeldt Folkeregistret).
• Være studieaktiv, dvs. møde til undervisningen.
Særlige betingelser
Desuden skal medarbejderen:
• være kortuddannet *, dvs.
• have maks. 10 års skolegang og maks. 2 års erhvervsuddannelse
eller
• have en forældet længerevarende uddannelse, dvs. at den ikke er
brugt de sidste 5 år
• have arbejdet mindst 26 uger i nuværende job uden tilskud
• have indgået en mundtlig eller skriftlig aftale med sin arbejdsplads om
uddannelse (orlovsaftale)
• deltage i et kursusforløb med min. 37 timer.
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* Til FVU- og ordblindeundervisning er der ikke
krav om at være kortuddannet.

Hvor meget udgør SVU?
i 2022 er satsen for SVU ved heltidsundervisning:
• 4.465 kr. pr. uge til FVU- og ordblindeundervisning
• 3.572 kr. pr. uge til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau
• 2.679 kr. pr. uge til uddannelse på videregående niveau.
SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvist
dække den arbejdsindtægt, som du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.
Du kan få dækket eventuel deltagerbetaling på uddannelse på folkeskoleniveau
og gymnasial uddannelse, hvis du har ret til SVU.
Ansøgning om SVU
Ansøgningsskemaer kan hentes på www.svu.dk. Vælg ‘Søg SVU’. På næste side
skal du vælge, om du vil søge digitalt eller søge på papirskema.
Søg digitalt
Læs vejledningen og vælg: ‘Ansøgning om SVU til folkeskole- eller gymnasialt
niveau’ - og følg de 5 trin i forløbet.
Søg på papirskema
Vil du printe skemaet ud, kan det gøres fra denne side. Læs vejledningen og print
skemaet: ‘Gå til ansøgning om SVU til folkeskole- eller gymnasialt niveau’.
Når du som ansøger har udfyldt din del af skemaet, og skolen har bekræftet tilmeldingen i den ansøgte periode, skal det underskrives af arbejdsgiver. Skemaet
afleveres eller sendes derefter til Aida Saskin, SVU-administrator på Herning HF &
VUC, som kvitterer for modtagelsen og indtaster ansøgningen til SVU-styrelsen.
Svar på ansøgning
Ansøgeren og arbejdspladsen vil modtage direkte besked om udfaldet af ansøgningen. Der kan ved travlhed påregnes en behandlingstid på op til 5 uger.
Spørgsmål?
Se kontaktinformationer på bagsiden.

Mere information?
SVU-administrator Aida Saskin står til rådighed for spørgsmål om SVU og evt. hjælp
til udfyldning af ansøgningsskema.
Kontakt Aida på tlf.: 20 78 01 56.
Er Aida ikke til stede, så læg dit telefonnummer på telefonsvareren, og hun vil
kontakte dig. Du kan også sende en mail til Aida på ASA@hhfvuc.dk.
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