Vidste du, at
Uddannelseshjælp
betyder hjælp til at
komme i uddannelse?
En mini-guide til Uddannelseshjælp
Til dig - fra os i UddannelsesHuset

Uddannelseshjælp – en hjælp til at komme i uddannelse
Du er på vej til at søge om at få lov til at modtage uddannelseshjælp.
Det kan du få, hvis du er under 30 og endnu ikke har det,
som vi kalder en ”erhvervskompetencegivende uddannelse”
– for eksempel fra en erhvervsskole.
Uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til dig.
Men uddannelseshjælp er først og fremmest en hjælp til at
komme i uddannelse.

Det betyder, at du har pligt til at gå i gang med en uddannelse, så snart du er klar. Hvis du ikke er klar, har du pligt
til at deltage i undervisning, praktik eller andre aktiviteter,
som din rådgiver mener, er nødvendige for dig.
Typisk skal du være i gang mindst 25 timer om ugen.
Og møde op omkring kl. 8.00 hver dag.
Hvis du ikke deltager eller udebliver fra en samtale uden at
have en gyldig grund, bliver det beløb, du modtager i uddannelseshjælp, sat ned – eller måske helt stoppet.
Sådan er reglerne.

Uddannelseshuset – vi er til for at hjælpe dig
Her i Uddannelseshuset gør vi hver dag vores bedste for at
hjælpe dig og andre unge, som modtager Uddannelseshjælp,
med at blive klar til uddannelse.
Vi holder samtaler, vejleder dig om dine uddannelsesmuligheder, tilbyder undervisning og kan også hjælpe med
at finde den virksomhedspraktik eller måske endda den
læreplads, som er den helt rigtige for dig.
Vi er altså til for at hjælpe dig.

Men vi forventer også noget af dig til gengæld. Når du modtager uddannelseshjælp og er tilknyttet Uddannelseshuset,
forventer vi, at du møder op og deltager aktivt i de samtaler
og aktiviteter, vi aftaler.
Du kan selvfølgelig blive syg – sådan er det. Men husk lige at
ringe afbud om morgenen. For det er jo ikke i orden at blive
væk uden grund, når din rådgiver, din chef, eller en masse
andre unge sidder og venter på dig, vel?
Har vi en aftale?
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