
                                                                                                    mediationcenter a/s 

VEU-godtgørelse  
Tilskud til voksen efteruddannelse 

 
VEU-godtgørelse er et tilskud til voksen efteruddannelse under AMU (Arbejds-  
markedsuddannelse). Formålet med dette tilskud er at sikre, at det ikke er 
økonomien, der afholder kortuddannede fra at efter- og videreuddanne sig. 
 
Vi skræddersyer kurser til jeres virksomhed med lønrefusion     
mediationcenter a/s har sikret, at vores kurser kan gennemføres via arbejdsmarkedsuddannelserne og 
dermed berettige til lønrefusion (VEU-godtgørelse).  
 
Vil I bruge 2 dage på fx kurset i Konflikthåndtering, og er der flere af deltagerne, der ikke har en 
videregående uddannelse? Så kan kurset med fordel gennemføres som et arbejdsmarkedskursus i 
samarbejde med en erhvervsskole. mediationcenter står for det faglige indhold, mens vores 
samarbejdspartner står for kontakten til erhvervsskolerne og lønrefusionsdelen. Kurset kan selvfølgelig 
stadig gennemføres på jeres virksomhed.  
 
Er I f.eks. 20 deltagere, og de 16 deltagere er refusionsberettigede, vil I kunne få 23.200 kr. retur i 
lønrefusion. 
 
Økonomi - 2009 
Deltagerbetaling pr. dag: Kr. 170,00 for uddannelse inden for fx Human Ressources, konflikt eller 
kommunikation. 
VEU-godtgørelse pr. fuldtidsansat deltager: Kr. 725,00. 
 
Betingelserne for lønrefusion 
Man er lønrefusionsberettiget, når man ikke har en uddannelse, der overstiger niveauet for en 
erhvervsuddannelse, eller hvis man har en videregående uddannelse, som du ikke har brugt i de sidste 5 
år. En fuldført merkonom, datanom og teknonom har ikke ret til VEU-godtgørelse. Du skal have fast 
bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne. 
 
Tilskud til befordring, kost og logi – satser for 2009 
Har man mere end 24 km til uddannelsesstedet, har man mulighed for at søge om transportgodtgørelse 
på kr. 1,07 udover de første 24 km. Man kan ikke få godtgjort færgebilletter og broafgift, men er I flere 
personer i bilen, kan I alle modtage godtgørelse til transportudgifter. Bor man mere end 60 km fra 
uddannelsesstedet, har I mulighed for at få betalt overnatning inkl. morgenmad svarende til kr. 728,- pr. 
nat i København og kr. 604,- uden for København mod forevisning af bilag. Man har ligeledes 
mulighed for at modtage kr. 87,75 til frokost og kr. 87,75 til aftensmad mod forevisning af bilag. 
 
Kontakt mediationcenter på tlf. 70 25 82 28 eller via mail@mediationcenter.dk 
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