
 

Lær noget nyt -
du vælger selv!

Du har ret til to ugers selvvalgt 
uddannelse hvert år



En fordel for alle
Jo dygtigere du er som medarbejder, jo bedre kan vi klare os i konkurrencen 
med andre lande. Og jo bedre vi klarer os i den globale konkurrence, des 
bedre kan vi bevare vores arbejdspladser. 

Det stiller krav. Krav til både virksomheder og ansatte. Vi skal hele tiden 
forbedre os og udvikle det, vi kan. Og vi skal også gerne lære noget nyt 
gennem hele livet.

Grib muligheden - lær noget mere!
Du kan enten lære noget helt nyt eller genopfriske gamle interesser. Inden 
for de fastsatte rammer vælger du selv, hvad de to uger skal bruges til. 
Eneste krav er, at du har været ansat mindst 6 måneder i virksomheden. 

CNC/CAD, robot, it, materialeteknologi, dansk, engelsk, matematik, er-
hvervsøkonomi... Det er blot et par eksempler på, hvad du kan vælge at 
bruge dine to ugers selvvalgt uddannelse på.

Selvvalgt uddannelse i Træ- og  
Møbelindustrien
Medarbejdere i Træ- og Møbelindustrien har ret til to ugers selvvalgt ud-
dannelse hvert år. Herudover kan du i nuværende stilling akkumulere op til 
fire uger fra de foregående år.

Har din virksomhed brug for, at du lærer at køre truck eller styre en CNC 
maskine, er det stadig din arbejdsgiver, der betaler både kursus og din 
fulde løn, mens du er væk. De muligheder for uddannelse, du hidtil har haft, 
ændrer sig ikke. 

Men med to ugers selvvalgt uddannelse har du mulighed for at uddanne 
dig i fag og områder, som ikke behøver at være relevante for dit job. Det kan 
være fag og emner, der styrker det, du allerede kan – eller det kan være et 
nyt område, der kan forbedre dine jobmuligheder på længere sigt.
Du kan søge om at få kurset betalt og et tilskud på 85 procent af din løn.



Hvilken uddannelser kan du vælge? 
3F Industrigruppen og DI/TMI har i fællesskab udarbejdet en liste med 
uddannelser, der er forhåndsgodkendt, og som du kan vælge, når du ønsker 
at tage dine to ugers selvvalgt uddannelse. Listen over uddannelser bliver 
løbende opdateret. Se den på www.tmkf.dk.

Du kan tage uddannelser på både grundskoleniveau og gymnasieniveau, 
diplomuddannelser, almene og faglige efter- og videreuddannelser, og 
uddannelserne kan være både i privat og offentligt regi.  
 
Søger du erhvervsrettet efteruddannelse (AMU), så gå ind på  
www.amukurs.dk (industri/træ og møbel). Her kan du læse nærmere om de 
enkelte kurser, og på Min Profil få inspiration til kurser, der passer til netop 
dig.

Sådan gør du
Når du har valgt en uddannelse, søger du direkte på www.tmkf.dk. Husk at 
søge før kursusstart.
Hvis du ønsker at deltage i kurser, som ikke fremgår af listen, skal du også 
søge via hjemmesiden. Derefter bliver ansøgningen individuelt behandlet, 
inden du får svar fra TMKF. 



Hvem kan søge?
Medarbejdere der er ansat under Træ- og Møbeloverenskomsten samt 
Orgeloverenskomsten, og som har haft mindst 6 måneders beskæftigelse i 
virksomheden. Lærlinge kan alene få dækket kursusgebyr til undervisning i 
fritiden.

Hvilke udgifter kan søges
Fonden dækker op til 85 procent af løntabet , og herudover dækkes udg-
ifter til kursusgebyr, materialer og transport. Det er dog en forudsætning, 
at du søger VEU-godtgørelse og SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), 
hvis der er adgang til det. Tilsagn om økonomisk støtte fra fonden gælder i 
12 måneder, så du skal afvikle den valgte uddannelse inden for et år.

Vil du vide mere?
Er du medarbejder? Kontakt din lokale 3F-afdeling som du kan finde på:  
   www.3F.dk

Er du arbejdsgiver? Kontakt Træ- og Møbelindustrien på tlf. 33 77 34 34  
   eller tmi@di.dk
    
   Læs mere på: www.tmkf.dk eller ring på tlf. 33 77 91 30

 


