
Hvad skal jeg gøre på min første ledighedsdag 
 
 

Du skal på din første ledige dag gå ind på www.jobnet.dk 

• Log in med NemID. Hvis du ikke har været ledig før, bliver du bedt om at logge ind med 
NemID 2 gange. Opret en bruger så du ikke behøver NemID hver gang. 

• Når du er logget ind, trykker du på knappen ’meld dig ledig’. 

• Du vil herefter blive stillet nogle spørgsmål. 

• Husk - du først er meldt ledig, når du ser en kvittering for ledighed. 

• Det er vigtigt at du også melder dig ledig hos A-kassen. 
 
 
Du skal søge om dagpenge i A-kassen, via hjemmesiden www.3f.dk 

• Log ind på vores selvbetjening med dit NemID, øverst i højre side på dette ikon   

• Start med at gå til A-kasse menuen i venstre side 

• Tryk på blanketter 

• Her får du muligheden for at udfylde ansøgningen om dagpenge 

• Udfyld de forskellige spørgsmål om arbejde og indtægter 
 
 
Hvis du er hjemsendt, skal vi bruge en kopi af hjemsendelsen og en frigørelsesattest. 
Hvis der ikke e ren henvisning til overenskomsten på hjemsendelsen, så skal vi bruge din 
ansættelseskontrakt. 
 
Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst med mulighed for hjemsendelse, så skal du have dit 
opsigelsesvarsel og din løn ifølge din ansættelseskontrakt. 
 
Du skal ikke søge arbejde i uge 12 + 13 2020 
 
Hvis du er i tvivl, så kontakt os på telefon 70 30 09 48 
 
 
Når A-kassen har fået alle oplysninger fra dig, vil du få et bevillingsbrev, som du finder på www.mit3F.dk  
Det er ligeledes her du vil få besked hvis vi mangler oplysninger fra dig, for at kunne færdigbehandle din 
ansøgning. Så hold øje med din mail og ’Mit Arkiv’. 
 
Du vil inden for 14 dage modtage en mail eller sms, vedrørende indkaldelse til en CV- og vejledningsamtale. 
 
3F Als A-kasse 

 

http://www.3f.dk/
http://www.mit3f.dk/

