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Ansøgning  
om dagpenge
For dig som er lønmodtager, selvstændig 
eller nyuddannet



Når du bliver ledig og skal ansøge om dagpenge, skal du udfylde 
blanketten ”Ansøgning om dagpenge”. 

• Log ind på Mit 3F på 3f.dk/mit3f.
• Klik på ”Min a-kasse”.
• Vælg ”Blanketter”.
• Vælg ”Ansøg dagpenge”.

Du vil her se en skriftlig vejledning til ansøgningsprocessen. 

I blanketten skal du besvare spørgsmål om:
• Første ledighedsdag,
• Afsluttet uddannelse, 
• Ansættelsesforhold,
• Ophørte selvstændige beskæftigelsesforhold, 
• Andre indtægter eller aktiviteter og supplerende spørgsmål.

Sådan søger du  
om dagpenge
1. Log ind på www.3f.dk/Mit3F 2. Vejledning
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3. Udfyld blanketten

Hvis du allerede har meldt dig ledig på jobnet.dk, vil datoen kom-
me frem. Ellers skal du trykke på kalenderikonet og vælge den 
rigtige dato.

Vær opmærksom på, at blanketten selv indhenter nogle oplysnin-
ger om dig. For eksempel bliver dine tidligere ansættelsesforhold 
hentet automatisk. 

Hvis der mangler arbejdsgivere på listen, skal du selv tilføje dem 
ved at trykke på knappen “Tilføj arbejdsgiver”. Tryk på ”Søg”. Her 
kan du skrive firmaets CVR-nummer eller navn.

Du skal huske at angive status på hvert ansættelsesforhold. 

Nogle svar vil åbne op for uddybende spørgsmål. Det gælder for 
eksempel spørgsmålene om dine uddannelsesforhold.

Hvis du søger om dagpenge som nyuddannet, skal du angive sko-
lens navn, navnet på uddannelsen og i hvilken periode, uddannel-
sen har varet.  
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De næste spørgsmål handler om eventuel selvstændige beskæfti-
gelsesforhold.

Som ved spørgsmålene om dine ansættelsesforhold, kan du søge 
efter virksomheden. 

Vær opmærksom på, at du kun kan indsende din blanket, hvis du 
har svaret på alle spørgsmål og vedhæftet dokumentation. 

Du skal bekræfte, at ovenstående oplysninger er korrekte. 
Tryk på ”Indsend”. 

A-kassen modtager din ansøgning og tager stilling til din ret til 
dagpenge.

Hold øje med henvendelser fra a-kassen under ”MinPost” på 
3f.dk/mit3f

Du skal angive om du har andre indtægter. Tryk på ”Vis mere vej-
ledningstekst” hvis du vil læse mere om disse. Derefter skal du 
udfylde de supplerende oplysninger. 

4. Indsend blanketten
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Log på Mit3F ved at bruge dit NemID/MitID
Gå ind på www.3f.dk, og log dig ind ved at klikke på 
knappen ’Log ind’

Har du ikke NemID?
Har du ikke NemID, kan du få det ved personlig henven-
delse i kommunens borgerservice. Du kan bestille tid til 
personlig betjening på din kommunes hjemmeside. 
Du skal huske at medbringe gyldig billedlegitimation.

Vigtigt! Husk altid at tage dit NemID/MitID


