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Lyder det  spændende?
Så kan du og virksomheden, hvor du er 
ansat læse mere om hvordan man søger, 
ved at følge QR-koden, eller gå ind på 
www.tmkf.dk

Du kan også kontakte den  opsøgende 
konsulenttjeneste og invitere dem ud 
til en snak om aftalt uddannelse og 
 mulighederne, sammen med dig og din 
ledelse. Kontaktinformation findes på 
hjemmesiden.

Husk!

Du kan altid kontakte 

din lokale 3F afdeling for 

få mere at vide om dine 

kollegers muligheder for 

aftalt uddannelse.



Aftalt uddannelse
Uddannelse er vigtig for medarbejdernes 
mulighed for at fastholde og udvikle deres 
kompetencer og beskæftigelsesmulig-
heder. Uddannelse er vigtig for danske 
industrivirksomheders mulighed for vækst 
og udvikling.

Er virksomheden, du arbejder på, omfat-
tet af Træ- og Møbeloverenskomsten og 
indbetaler virksomheden til TMKF, er der 
mulighed for at indgå en aftale mellem 
virksomhed og medarbejdere om aftalt 
uddannelse.

Til hvad?
Som led i aftalt uddannelse kan dine kol-
legaer få støtte til forberedende voksen-
undervisning (FVU), ordblinde undervisning 
(OBU) eller almen voksenundervisning – 
dvs. fag på 9./10. klasse niveau (AVU) hos 
fx den lokale AOF afdeling eller VUC.

Det er også en mulighed at få en smags-
prøve på erhvervsuddannelse med 2 ugers 
AMU-kursus.

Dine kolleger kan tage en erhvervsuddan-
nelse for voksne, hvis de er over 25 år. For 
3F medlemmer kan det fx være relevant at 
blive uddannet som:

Maskinsnedker
• Produktionsassistent (døre og vinduer)
• Produktionsassistent (møbel)
• Maskinsnedker

Snedker
• Træoperatør (møbel)
• Møbelsnedker
• Orgelbygger

Industrioperatør

Klik ind på www.tmkf.dk hvor du kan se 
(positiv)listen over de mange muligheder 
for uddannelse for aftalt uddannelse.

Betingelser
For at kunne få del af aftalt uddannelse 
skal medarbejderne have været ansat på 
virksomheden i minimum 12 måneder.

Vælger I at bruge aftalt uddannelse, 
erstatter aftalt uddannelse retten til selv-
valgt uddannelse i den periode, hvor aftalt 
uddannelse løber.

Økonomi
Medarbejdere får fuld løn fra arbejds-
giveren under uddannelsen.

Støtten fra TMKF, inkl. offentlig løntabs-
godtgørelse, udgør:
• Forberedende undervisning - 100%
• Erhvervsuddannelse for voksne  

(1.500 kr. skoleuge, 750 kr. praktikuge)
• AMU kurser - 85%

TMKF dækker også udgifter til kursus-
gebyr, men ikke f.eks. transport og over-
natning, så det skal I aftale.

Sådan gør du
Når du (og de andre TR’er på virksom-
heden) og virksomhedens ledelse er enige 
om at aftalt uddannelse kan bidrage til 
virksomhedens vækst og medarbejdernes 
udvikling, så lav en skriftlig aftale i virk-
somhedens
• Uddannelsesudvalg eller
• SU eller
• Mellem tillidsrepræsentanten/tals-

repræsentanten og ledelsen.

Derefter skal virksomheden søge støtte 
til aftalt uddannelse ved at udfylde en 
rammeaftale på TMKF’s hjemmeside. Når 
rammeaftalen er godkendt af TMKF kan 
I i samarbejde med virksomheden opret-
te individuelle uddannelsesplaner ud fra 
positivlisten for aftalt uddannelse.
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