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Målgruppe/personkreds blandt BUPL-A’s 
medlemmer i arbejde:
Indtil 2014 havde pædagoger i arbejde ret til efter- og 
videreuddannelse med SVU.

Denne mulighed er nu afskaffet for de fleste pædago-
ger, fordi personer med en videregående uddannelse 
som udgangspunkt ikke længere har ret til SVU.

For medlemmer af BUPL-A er der to undtagelser:
1. Medlemmer uden en videregående uddannelse, 

herunder klubpædagoger, faglærte og ufaglærte 
kan fortsat søge SVU.

2. Pædagoger med forældet uddannelse kan fortsat 
søge SVU. Din videregående uddannelse anses for 
forældet, hvis:
• du hverken har brugt din videregående uddannel-

se inden for de seneste fem år, eller er nyuddan-
net inden for de senest fem år – eller

• du ikke bruger din videregående uddannelse, og 
du kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed 
for at bruge den igen, fordi din videregående 
uddannelse ikke svarer til uddannelsesinstitutio-
nernes nuværende uddannelse – eller

• du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din 
videregående uddannelse af helbredsmæssige 
grunde – eller

• du kan sandsynliggøre, at din videregående 
uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i 
Danmark.

Der gælder desuden at:
• du skal være fyldt 25 år. SU-styrelsen kan  

godkende SVU til ansøger under 25 år, hvis 
uddannelsen er led i et jobrotationsprojekt

• du skal inden for de sidste fem år have været 
beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid, 
hvis du er fuldtidsbeskæftiget. Arbejder du under 
37 timer pr. uge, er kravet mindst to år på fuld tid 

• du skal have indgået en aftale med din arbejds-
plads om orlov til uddannelse. Aftalen skal inde-
holde de nærmere vilkår for din tilbagevenden  
til arbejdspladsen, når uddannelsen er færdig, 
eller du har afbrudt den.

Ydelsen kan maximalt gives i 40 uger ialt.

Uddannelser der giver ret til SVU
SVU gives kun til videregående efteruddannelse og 
ikke til ordinære videregående uddannelser, der giver 
ret til statens uddannelsesstøtte (SU).

Desuden kan man få SVU til forberedende voksenud-
dannelse (FVU) (dansk og matematik); specialunder-
visning for voksne; ordblindeundervisning for voksne; 
og danskundervisning til voksne udlændinge.

Der kan kun gives SVU til videregående uddannelser, 
der er tilrettelagt på heltid.

Åben uddannelse
• Uddannelse på videregående niveau, som udbydes 

efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en 
uddannelsesbekendtgørelse (f.eks. diplom-moduler).

• Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik  
på at opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat 
adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2,  
i lov om åben uddannelse.

Universitetsuddannelser
• Masteruddannelse (efter § 5, stk. 1, nr. 1, i Lov  

om universiteter)
• Anden efter- og videreuddannelse (efter § 5, stk.  

1, nr. 2,)
• Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik  

på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse 
(der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i Lov om  
universiteter).

Udbetaling
SVU udbetales enten til dig selv eller til din arbejds-
giver som refusion.

SVU-satsen svarer til 80% af den maximale dag- 
pengesats.

Du kan ikke få befordrings-godtgørelse til SVU.

Fradrag i SVU? Der skal ikke ske fradrag for even-
tuelle arbejdstimer på en anden arbejdsplads i 
SVU-perioden.
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Opsagt i stillingen? 
Hvis du har mulighed for at indgå en orlovsaftale i din 
opsigelsesperiode, kan du søge SVU,  men kun frem 
til din fratrædelse. Hvis du skal mulighed for at få 
SVU efter din fratrædelse, skal du både være i en 
uopsagt stilling, når orlovsaftalen indgås og være 
være begyndt på uddannelsen.

SVU har kursusgebyr. Derfor skal du 
aftale med din arbejdsgiver, om det  
er dig selv eller din arbejdsgiver, der 
betaler kursusafgiften.
Ansøgningsskema og mere  
information findes på svu.dk
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