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Hvad er EKUF?

En fond som giver finansiel støtte til lønmodtagere og 

de virksomheder, der vil arbejde med 

kompetenceudvikling af deres medarbejdere

En fond som stiller gratis konsulenttjeneste til rådighed 

for de virksomhederne, som ønsker at benytte fonden

En fond som ejes af parterne Dansk Industri,                

3F Industri (Emballage) og HK/Privat



Betingelser generelt

Virksomheden skal være omfattet af            

Emballageindustriens Overenskomst

Der optjenes 2 ugers uddannelsesret/år, max. 6 uger

Selvvalgt uddannelse

• Medarbejderen skal have 6 mdr. anciennitet 

• Lønmodtageren vælger selv uddannelse

Aftalt uddannelse

• Medarbejderen skal have 12 mdr. anciennitet

• Arbejdsgiver og medarbejderrepræsentant 

udarbejder lokalaftale for Aftalt uddannelse



Fakta – Selvvalgt uddannelse

• Virksomheden administrerer ordningen

• Virksomheden udbetaler 85% - 100% af lønnen 

under uddannelse - afhængigt af 

uddannelsesvalg

• Principperne for IKUF følges, herunder positivlisten



Fakta – Aftalt uddannelse

• Virksomheden administrerer ordningen

• Virksomheden betaler løn under uddannelse

• Gældende positivliste for aftalt uddannelse

• Fravalg af selvvalgt uddannelse i perioden
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Positivliste:

• Grafisk tekniker

• Industrioperatør

• Procesoperatør

Aftalt uddannelse - Erhvervsuddannelser

Forudsætninger:

• Optjeningen må ikke være opbrugt

• Gælder for EUV 1 og 2

• Gælder for medarbejdere over 25 år

• Der skal gennemføres en RKV



Aftalt uddannelse - AMU kurser

Forudsætninger:

• Optjeningen må ikke være opbrugt, afvikling sker 1:1

Positivliste:

• Digital printoperatør

• LEAN kørekort

• Øvrige kurser vurderes individuelt



Aftalt uddannelse - Akademimoduler

Positivliste:

• Robotteknologi

• Maskinteknologi med hydraulik

• Elteknologi og integrerede 

automatiske enheder

• Projektledelse

• Kvalitetsoptimering med Six Sigma

• Produktionsoptimering

• Kvalitet, miljø og sikkerhed

Forudsætninger:

• Optjeningen må ikke være 

opbrugt, afvikling sker 1:1



Deadlines

• Individuelle uddannelsesplaner oprettes senest d. 29. februar 2020

• Uddannelsesplaner skal være oprettet inden uddannelsesstart

• Uddannelsesforløb afsluttes inden den 31. december 2023



Spørgsmål og dialog

 Er der barrierer – hvilke?

 Hvad gør I i dag for at være i dialog?

 Hvad er behovet?

 Benyt meget gerne tilbuddet om konsulenttjenesten



Tak for nu


