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Der er en række forhold, der skal være på plads, før du 
kan få dagpenge: skal du have dagpenge dagen efter, 
du afslutter din uddannelse, skal du have været med-
lem af vores a-kasse i mindst 1 år forinden.

Hvis du ikke har været medlem i mindst 1 år, skal du 
sørge for at melde dig ind som nyuddannet inden 14 
dage efter din sidste eksamen. Hvis du gør det, kan du 
få dagpenge en måned efter afsluttet uddannelse

Fra den dag, hvor du har ret til dagpenge, skal du 
være tilmeldt som ledig på jobnet.dk, og du skal 
sende en ledighedserklæring til a-kassen. Det gør du 
på sl.dk/mitsl, hvis du skal have dagpenge i Social-
pædagogernes A-kasse og på bupl.dk/dda, hvis du 
skal have dagpenge i BUPLs A-kasse.

DAGPENGERET 

Karla er nyuddannet pædagog, men har 
ikke fået job endnu. Karla spørger, hvornår 
hun kan få dagpenge, og om der er noget 
særligt, hun skal gøre i den forbindelse?

A-kassen siger:

DAGPENGESATS  
OG UDBETALING

Karla vil også gerne vide, hvad hun får i  
dagpenge og hvornår hun får dem udbetalt?

Hvis du ikke har børn (forsørgerpligt) under 18 år, får du 
udbetalt 13.836 kr. pr. måned før skat (2022).Hvis du har 
forsørgerpligt, får du udbetalt 15.868 kr. pr. måned før 
skat (2022).

Dagpenge udbetales månedsvis. Dagpengene er 
til disposition på din NemKonto den sidste hverdag i 
måneden, hvis du har husket at sende dit dagpengekort 
til a-kassen til tiden. Dagpengekortet finder du i  
sl.dk/mitsl eller i bupl.dk/dda

A-kassen siger:

DAGPENGE  
HVOR LÆNGE?

Ida, som er nyuddannet pædagog og 
medlem af a-kassen spørger, hvor længe 
hun kan få dagpenge?

Du kan få dagpenge i 3.848 timer (2 år). Men du kan 
forlænge din dagpengeret i op til 1924 timer (1 år), hvis 
du får arbejde. Forlængelsen sker i forholdet 1:2. Hvis 
du fx har haft arbejde i 481 timer (3 måneder på fuld 
tid), kan du forlænge din dagpengeret i 962 timer (6 
måneder).

I øvrigt kræver en helt ny 2-årig dagpengeperiode 1924 
arbejdstimer. Det svarer til et års arbejde  
på fuld tid.

A-kassen siger:

Ida vil også gerne vide, hvordan hun får en 
højere dagpengesats end dimittendsatsen?

Som nyuddannet har du mulighed for at få  
beregnet en ny dagpengesats 6 måneder efter, 
du fik dagpengeret. Det kræver, at du har haft 
mindst 3 måneder med lønindkomst efter 
afsluttet uddannelse. Dagpengesatsen bliver 
beregnet som et gennemsnit af alle måneder 
med løn efter uddannelsen. Dog højest som 
et gennemsnit af de bedste 12 måneder 
med løn, hvis du har arbejdet mere end 12 
måneder. Du skal i gennemsnit have haft 
en bruttomånedsløn på mindst 23.371 kr. 
som fuldtidsforsikret for at få beregnet  
højeste dagpengesats, som er 19.351 kr.  
pr. måned (2022).

A-kassen siger:
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Du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark 
fra dagen efter din sidste eksamen – det gælder også, 
selvom du ikke har været medlem af vores a-kasse i 
mindst 1 år.

Du kan få barselsdagpenge, fordi du skal på  
barselsorlov inden for den første måned efter  
uddannelsens afslutning.

Husk at kontakte a-kassen dagen 
efter din sidste eksamen.

BARSELSORLOV 
Laila er nyuddannet pædagog og lige blevet 
medlem af a-kassen. Hun er gravid og har  
terminsdato 3 uger efter sidste eksamen.  
Laila spørger, hvornår hun kan få dagpenge?

A-kassen siger:

Line er gravid i 6. måned og har netop afsluttet 
sin uddannelse. Line spørger, om der er en god 
grund til, at hun bør melde sig ind i a-kassen, 
da hun jo snart skal føde. Hun vil også gerne 
vide, hvornår hun kan gå på barselsorlov.

Du skal være medlem af a-kassen og have ret til  
dagpenge, hvis du skal have udbetalt barselsdagpenge 
fra Udbetaling Danmark.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få udbetalt 
barselsdagpenge, kan du måske få kontanthjælp fra 
din kommune.

Når du har afsluttet uddannelsen og er meldt ind i 
a-kassen som nyuddannet, skal du melde dig ledig på 
jobnet.dk fra den dag, hvor du har ret til dagpenge.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge job 
på samme vilkår som andre ledige indtil, der er 4 uger til 
forventet fødsel. Når der er 4 uger til forventet fødsel, kan 
du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Men vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først 
kan behandle din ansøgning om barselsdagpenge, når 
de har modtaget en række oplysninger fra a-kassen. 
Husk derfor at give a-kassen besked, når der er 4 uger  
til forventet fødsel.

A-kassen siger:
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Som nyuddannet optjener du ret til feriedagpenge 
på baggrund af de dagpenge, som du får udbetalt fra 
a-kassen. Hver måned du får udbetalt dagpenge,  
optjener du et antal feriedage, som du allerede kan 
afholde i den følgende måned. Hvor mange feriedag-
penge du optjener pr. måned, afhænger af din  
dagpengesats. Får du udbetalt dagpenge med satsen 
for ikkeforsørgere, optjener du 1,8 feriedag pr. måned 
og højest 22 feriedage på et år.

FERIE
Runa er nyuddannet pædagog og lige blevet 
medlem af a-kassen. Runa spørger, om hun 
kan få feriedagpenge, når hun skal til Paris i 
sommerferien?

A-kassen siger:

Hvis din arbejdsgiver holder kollektiv ferielukning, er 
det som udgangspunkt din arbejdsgiver, der skal sørge 
for, at du har noget at leve af under ferien.

Har du ikke optjent nok ferie i ansættelsesperioden til 
at dække din ferie, kan du ofte få udbetalt ferie på  
forskud af din arbejdsgiver. Hvis det ikke er en 
mulighed, kan du i nogle tilfælde få dagpenge fra 
a-kassen. Det er dog en betingelse, at du først har 
brugt alt ferie med løn og ferie med feriedagpenge.

A-kassen siger:

Gustav er nyuddannet pædagog, og har  
fået job. Hans leder har netop fortalt ham,  
at institutionen holder kollektivt ferielukket 3 
uger i sommerferien. Gustav spørger, om han 
kan få dagpenge fra a-kassen i ferieperioden?
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Du vil som udgangspunkt kunne få udbetalt dag-
penge for 52,33 timer pr. måned (160,33 - 108 timer 
= 52,33). Det kræver dog, at du ikke er bundet af et 
opsigelsesvarsel. Er du det, skal du sørge for, at din 
arbejdsgiver udfylder en såkaldt frigørelsesattest. 
Frigørelsesattesten gør det muligt for dig at fratræde 
med dags varsel. På den måde kan du overtage job 
med et højere timetal allerede dagen efter, hvis fx  
jobcentret formidler dig et sådant job.

A-kassen skal have frigørelsesattesten senest 5 uger 
efter, du er startet i jobbet. Når du får supplerende 
dagpenge fra a-kassen, skal du stå til rådighed for 
fuldtidsarbejde. Det betyder helt konkret, at du skal 
være aktivt jobsøgende i hele ledighedsperioden,  
også selv om du samtidig har arbejde.

Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 
uger indenfor 104 uger.

ARBEJDE  
PÅ NEDSAT TID 

Serafet er lige blevet færdig som pædagog 
og medlem af a-kassen. Hun har netop fået 
tilbudt et vikariat på den institution, hvor hun 
var i lønnet praktik. Der er tale om et  
2-måneders vikariat på 25 timer om ugen  
(108 timer om måneden).

Serafet spørger om hun kan få dagpenge  
fra a-kassen samtidigt med vikariatet?

A-kassen siger:

ARBEJDE SOM  
TILKALDEVIKAR  
(LØS VIKARANSÆTTELSE)

Christoffer er lige blevet færdig som pædagog 
og er medlem af a-kassen. Han har søgt et job 
som tilkaldevikar på en specialinstitution.  
Han ved ikke med sikkerhed, hvor mange 
timers arbejde, der er tale om. Men arbejds- 
giveren har lovet at ringe til ham, så snart der 
er nogle ledige vagter. Christoffer spørger, om 
han kan få dagpenge, når han nogle gange  
arbejder som tilkaldevikar?

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du har mindst 
14,8 ledige timer i måneden. Fulde dagpenge svarer til 
160,33 timer pr. måned. Hvis du fx arbejder 100 timer, vil 
du få 60,33 timer udbetalt. Da du ikke har et opsigelses-
varsel, er der ikke krav om en frigørelsesattest.

Du kan maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger 
inden for en periode på 104 uger. Husk, at du skal være 
aktivt jobsøgende, når du får supplerende dagpenge.

A-kassen siger:
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MER- OG  
EFTERUDDANNELSE 

Du kan deltage i alle uddannelser, som ikke giver ret  
til SU, eller som ikke udbydes som en almindelig SU- 
berettiget fuldtidsuddannelse. Undervisningstiden  
skal dog være under 20 timer om ugen, og du skal stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang.

Uddannelser, der er under 20 timer, og som ikke er 
SU-berettiget kan fx være en pædagogisk diplom- 
uddannelse, meritlæreruddannelse, en master- 
uddannelse, HD eller merkonomuddannelse.

Drejer det sig om undervisning, hvor der i perioder er 
20 timer eller mere om ugen, så kontakt din a-kasse 
for vejledning. Du skal altid huske at give a-kassen 
besked, hvis du begynder på en uddannelse.

A-kassen siger:

Christine er nyuddannet pædagog og lige  
blevet medlem af a-kassen. Christine  
spørger, om hun kan videreuddanne sig 
med dagpenge?
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Når du har været ledig og tilmeldt jobcentret i 4 uger, 
kan du søge om en attest, der giver mulighed for at få 
dine danske dagpenge med til Norge. Attesten hedder 
PD U2 og giver dig ret til dagpenge i op til 3 måneder 
samtidig med, at du søger arbejde i et andet EØS-land* 
(fx Norge). Du skal udfylde et særligt ansøgnings- 
skema (EØS1). Du finder ansøgningsskemaet på  
a-kassens hjemmeside. Hvis du ikke får arbejde, er det 
vigtigt, at du sørger for at være tilbage i Danmark og 
bliver tilmeldt jobcentret, inden 3 måneders perioden 
er udløbet. Ellers mister du retten til dagpenge.

JOB I 
UDLANDET 

Ida er nyuddannet pædagog og lige blevet 
medlem af a-kassen. En studiekammerat har 
fortalt hende, at der er gode muligheder for at 
få job som pædagog i Norge.

Ida vil vide, om hun kan tage til Norge og søge 
job samtidig med, at hun får dagpenge?

A-kassen siger:

JOBSAMTALE  
I UDLANDET

Christian er nyuddannet pædagog og  
medlem af a-kassen. Han har søgt et  
pædagogjob i Berlin. Arbejdspladsen har 
nu indkaldt ham til jobsamtale om 2 uger. 
Han spørger, om han kan tage til Berlin 
uden at miste sine dagpenge?

Du kan sagtens tage til jobsamtale i udlandet. Men 
du skal have talt med a-kassen inden. Du skal nemlig 
kunne dokumentere (brev, mail eller lign.), at du er  
indkaldt til samtalen. Og du kan maksimalt være væk  
fra Danmark i 5 dage inkl. ud- og hjemrejse.

A-kassen siger:

*Lande du kan tage dine dagpenge med til:

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), 
Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Hol-
land, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, 
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, 
Azorerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Ceuta, 
De Canariske øer, Fransk Guyana, Gibraltar, 
Guadeloupe, Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, 
Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, 
Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del) 
og Western Isles.
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Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø 

Tlf. 3546 5000  
bupl@bupl.dk

bupl.dk

Brolæggerstræde 9, 1211 København K 

Tlf. 7248 6000  
sl@sl.dk

sl.dk


