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Din virksomhed kan i kølvandet på Corona og lønkompen-
sationsordningerne blive nødsaget til at opsige medarbej-
dere, da opgaverne er væk eller udebliver i en periode.

Nu kan du tilbyde de opsagte medarbejdere ny viden, indsigt 
og kompetence til at komme videre i deres arbejdsliv. Samtidig 
kan du få SVU/VEU-godtgørelse som hjælp til at dække lønom-
kostningen.

Dine medarbejdere får indblik i egne faglige og personlige kom-
petencer og hvordan de bedste kan bruge disse fremadrettet.
Samtidig får de viden om IT og digitale færdigheder, som de kan 
bruge i deres nye arbejdsliv.

Som arbejdsgiver kan du hente SVU/VEU-godtgørelse for alle 
medarbejdere i målgruppen. Derved sparer du en stor del af 
lønudgiften på medarbejderen i opsigelsesperioden.

Den opsagte medarbejder får
• Sat fokus på fremtiden – nyt fokus og motivation til job-
 søgningen
• En afklaring på arbejdsmarkedets krav og muligheder.              
 Mulighed for efterfølgende opkvalificering
• Kommer i gang med at arbejde med pc, iPad og andre it-værk 
 tøjer og it-programmer
• Lærer nye sider af sig selv ved at lære om persontyper, 
 konflikter og læringsstile
• Laver en personlig udviklingsplan for fremtiden.

Som virksomhed får du:
• Kan sende de opsagte medarbejdere godt videre i deres nye  
 arbejdsliv
• Udnytter opsigelsesperioden optimalt for begge parter
• Løntabsgodtgørelse som dækker størstedelen af de opsagte  
 medarbejderes lønudgift
• Kan opkvalificere egne medarbejdere i en periode uden 
 opgaver

Kontakt på IBC:
Jørgen Smed, tlf. 5094 1002, mail: josm@ibc.dk
Jørgen P. Kaadtmann, tlf. 2528 4272, mail: jka@ibc.dk

Kursus
AMU-faget 45362 – 5 dage
FVU digital – 10 dage
I alt 15 undervisningsdage

Sted og dato
Efter aftale
Kl. 08.15 – 15.40 alle dage

Deltagergebyr (i målgruppen)
AMU: kr. 940
FVU digital: kr. 0
Samlet pris: kr. 940

Godtgørelse (i målgruppen)
VEU: kr. 4.405
SVU: kr. 8.810 (for 2 uger)
Godtgørelse i alt max: kr. 13.215 (fuldtidsansatte)
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