
Ansøgning: Uddannelsesforløb til faglært Sagsnummer:

Navn Telefonnummer 

Stilling Mobilnummer 

E-mail

Ordinærløn (kr./ mdr.) Elevløn (kr./ mdr.) Tilskud (kr./ dag) 

Tilskudsdage (varighed) Tilskud i alt (tilskud kr./dag x tilskudsdage) 

Udbetaling af tilskud pr. måned (tilskud i alt / antal hele måneder i uddannelsesperioden) 

Personoplysninger 
Navn Telefonnummer 

Stilling Mobilnummer 

Faglig organisation FOA  3F Udviklingsplan 

Overenskomst Aftale om tilbagevenden  

Ansættelsesdato Erh.udd.forløb til faglært  

E-mail

Arbejdsplads 
Tilskudsbeløbet udbetales til CVR-nummeret, som P-nummeret hører under. Herefter skal CVR-nummerets administrator overføre tilskuddet til arbejdspladsen 

Navn Region  Nordjylland 

Adresse  Midtjylland  Syddanmark 

P-nr.  Hovedstaden  Sjælland 

CVR-nr.

Uddannelse der søges til 

Ansøgerens leder 

Ansøgerens tillidsrepræsentant 
Navn Telefonnummer 

Stilling Mobilnummer 

Faglig organisation  FOA  3F E-mail

Udgifter 

Uddannelsesnavn Periode 

Uddannelsesudbyder 

Skoleperiode1 Praktikperiode1 

Skoleperiode2 Praktikperiode2 

Skoleperiode3 Praktikperiode3 

Skoleperiode4 

Skoleperiode5 Praktikperiode5 

Praktikperiode4 



Ansøgning: Uddannelsesforløb til faglært Sagsnummer: 

 

 
Samtykkeerklæring 
Jeg meddeler samtidig samtykke til, at Danske Regioner opbevarer og videregiver de indsendte oplysninger til 3F/FOA 
med henblik på at indhente organisationernes vurdering af, om ansøgningen kan imødekommes. Du kan til enhver tid 
trække dit samtykke tilbage, hvorefter behandlingen af ansøgningen ophører. 

 
Hvis vi har et andet lovligt grundlag, vil vi fortsat godt kunne behandle oplysningerne. En tilbagekaldelse af samtykket 
vil endvidere ikke påvirke lovligheden af behandling, som vi har foretaget inden tilbagekaldelsen. 

 
 

Underskrifter 
Med min underskrift erklærer jeg, at alle oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, at der er ansøgt i overensstemmelserne med reglerne for ufaglært til 
faglært puljen, at jeg er orienteret om mine pligter og rettigheder, og at modtageren registrerer og eventuelt kontrollerer alle oplysninger. 

Dato  Underskrift 
Ansøger   

Dato  Underskrift 
Leder   

Dato  Underskrift 
Tillidsrepræsentant   

 
 
 

Ansøgninger udfyldes elektronisk og fremsendes til RLTN på mail: ufaglaert@regioner.dk 
 

I en gruppeansøgning skal der udfyldes et ansøgningsskema pr. medarbejder i gruppen og alle ansøgningsskemaerne 
indsendes samlet. Herefter vil ansøgningerne blive behandlet samlet og der vil ske en samlet reservation af midler i 
ufaglært til faglært puljen. 

 
 

Persondatapolitik i forbindelse ansøgning om uddannelsesforløb til faglært 
Denne politik handler om Danske Regioners behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning 
om tilskud til uddannelsesforløb til faglært. I denne politik kan du derudover læse om, hvem vi er, hvilke kategorier af 
oplysninger vi behandler og om dine rettigheder. 

 
Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os 

 

Danske Regioner 
Dampfærgevej 22 
2100 København Ø 
CVR-nr. 55832218 
+45 3529 8100 
regioner@regioner.dk 
www.regioner.dk 

 

Vores behandlinger af personoplysninger 
 

De oplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med din ansøgning er almindelige personoplysninger, herunder 
dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder navn, stilling, ansættelsesdato, adresse, telefonnummer, 
mobilnummer, e-mailadresse og hvilken overenskomst, du er omfattet af. 

 
Formål og retsgrundlag 

 

Danske Regioner er sekretariat for RLTN, der indgår aftaler med de faglige organisationer. Retsgrundlaget for vores 
behandling af dine personoplysninger og for videregivelse af oplysningerne til 3F/FOA er et samtykke. 

 
Dine rettigheder 

 

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
 

Hvis du ønsker at få adgang til oplysninger om dig, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores 
databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og, senest 
en måned efter at vi har modtaget din henvendelse. 

mailto:ufaglaert@regioner.dk
mailto:regioner@regioner.dk
http://www.regioner.dk/


Ansøgning: Uddannelsesforløb til faglært Sagsnummer: 

 

 
 

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i 
denne politik. 

 
 
 

Eksempel på beregning af tilskudsdage (varigheden) af en uddannelse på 14 ½ måned: 
 
En medarbejders uddannelse varer fra 1. januar år 1 til 15. marts år 2. 
Uddannelsens samlede varighed er 1 år, 2 måneder og 15 dage = 14,5 måneder. 
 
Antal tilskudsdage (varigheden) til brug for ansøgningsskemaet beregnes på følgende måde: 

 

(14,5 måned x 160,33) / 7,4 time = 314 dage 

I eksemplet vil uddannelsens varighed skulle angives til 314 dage i ansøgningsskemaet. 

 
Eksempel på udregning af tilskud til en uddannelse på 14 ½ måned: 

Grundløn 24.000,00 kr. 
Funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad 2.000,00 kr. 
Ulempegodtgørelse, som ved sygdom (fast påregnelige ydelser) 500,00 kr. 
Særlig feriegodtgørelse 1,95 % 516,75 kr. 
Pension 13,0 % 3.380,00 kr. 
Ordinær månedsløn i alt 30.396,75 kr. 

Uddannelsens overenskomstfastsatte elevløn 21.000,00 kr. 
Særlig feriegodtgørelse 1,95 % 409,50 kr. 
Pension 13,0 % (hvor det er aftalt) 2.730,00 kr. 
Elevløn pr. måned i alt 24.139,50 kr. 

Difference mellem ordinær månedsløn og elevløn pr. måned 6.257,25 kr. 

Tilskud pr. dag (difference mellem ordinær løn og elevløn pr. måned / 160,33 x 7,4 time) 288,80 kr. 

Antal tilskudsdage (14,5 måned x 160,33 / 7,4 time) 314 dage 

Tilskuddet i alt = Tilskud pr. dag x antal tilskudsdage (288,80 kr. x 314 dage) 90.683,20 kr. 
Udbetaling af tilskud pr. måned (tilskud i alt / antal hele måneder i uddannelsesperioden) 6.045,55 kr. 
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