
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uddannelsessystemet og økonomi 
Pris 
Ordblindeundervisning (OBU): Gratis 
Grundlæggende færdigheder (FVU):  

• Screening: 470 kr., ekskl. moms* 
• Administrationsgebyr pr. fag: 250 kr., ekskl. moms* 
• 77,42 kr. pr. lektion af 45 minutter, ekskl. moms* 
• Hvis undervisningen ikke er et led i en jobplan, er det gratis for den ledige at 

deltage 
 

9.-10- klasse (AVU):  
• Hvis den ledige overgår til SU, og dermed selv skal betale deltagerbetalingen, er 

prisen 130-1.300 kr. pr. fag/niveau 
• Hvis kommunen betaler som led i en jobplan, er prisen 4.600-17.500 kr. pr. 

fag/niveau* 

SU-regler 
• Man kan søge SU til 9.-10. klasse (AVU), hvis man har 23 timer om ugen eller mere 
• Hvis man har børn under 7 år, som har bopælsadresse hos én, kan man nøjes med 

17 timer om ugen 

SU-sats: 
• 6.243 kr. om måneden før skat** 
• Forsørgertillæg, enlig: 6.243 kr. om måneden før skat** 
• Forsørgertillæg, bor sammen med modtager af SU eller uddannelseshjælp: 2.494 kr.  

om måneden før skat ** 

Antal ungdomsuddannelser 
Man kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, med mindre man får et 
uddannelsespålæg. 

* Priser jf. Betalingsloven og gældende takst for 2020 med forbehold for ændringer og 
individuelle forløb. 

** SU-takster for 2020 med forbehold for ændringer. 



 

Eksempler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål? 

Kontakt dit lokale VUC. Du finder det her: https://vuc-erhverv.dk/kontakt/ 

Eksempel 1 
Kristine er 26 år og på uddannelseshjælp.  
Mål: Social- og sundhedsassistent 
Baggrund: Har ikke bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Hun 
har ingen erhvervserfaring inden for SOSU-området. 
 
Kristines vej mod en uddannelse som SOSU-assistent kan se sådan her ud: 

Kristine modtager uddannelseshjælp under FVU-forløbet. Hun er samtidig i 
virksomhedspraktik som SOSU. Ved at bestå FVU læsning trin 4 og FVU matematik 
trin 2 opfylder hun optagelseskravet til EUV grundforløb 2.  

Inden start på EUV grundforløb 2, får hun foretaget en realkompetencevurdering 
(RKV). Her bliver længden af grundforløb 2 og hovedforløb vurderet.  

Når hun starter på EUV grundforløb 2, får hun SU, da hun ikke har en 
uddannelsesaftale på forhånd. På hovedforløbet modtager hun elevløn, og hun skal 
have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at kunne starte. 

 

*Med forbehold for ændringer i optagelseskrav, uddannelsens længde og  
  opbygning, uddannelsessted samt individuelle forhold. 

Eksempel 2 
Mark er 31 år og på dagpenge.  
Mål: Personvognsmekaniker 
Baggrund: Mark har tidligere arbejdet fuld tid som ufaglært personvognsmekaniker 
i 1 år Han er ordblind og har 9. klasses afgangseksamen. 
 
Marks vej mod en uddannelse som personvognsmekaniker kan se sådan her ud: 
  
Mark har brug for at blive bedre til dansk og engelsk, inden han starter på 
uddannelsen til personvognsmekaniker. Han tager derfor dansk og engelsk på AVU.  
 
Mark har i alt 19 timer om ugen. Det er nok til at modtage SU, da han har en datter 
på 4 år. Mark tager ordblindeundervisning sideløbende med AVU, men timerne 
tæller ikke med til SU. Under EUV grundforløb 2 modtager Mark SU. På 
hovedforløbet modtager han løn, hvis han har en uddannelsesaftale med en 
arbejdsgiver. Hvis han skal i skolepraktik, modtager han skolepraktikydelse. 
 
Inden start på EUV grundforløb 2, får han foretaget en realkompetencevurdering 
(RKV). Her bliver længden af grundforløb 2 og hovedforløb vurderet.  

 

 
 
*Med forbehold for ændringer i optagelseskrav, uddannelsens længde og  
  opbygning, uddannelsessted samt individuelle forhold. 
 

https://vuc-erhverv.dk/kontakt/
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=https://vuc-erhverv.dk/kontakt/

