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SVU – Statens voksenuddannelsesstøtte  
 

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver ansatte mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i 

arbejdstiden. SVU kan søges til dækning af udgifter til danskkurser. 

Hvis medarbejderen deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil arbejdspladsen 

kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer, og den ansatte kan samtidig få et eventuelt 

gebyr refunderet via SVU.  

Minimumsgrænser for at få SVU: 

- Man skal modtage undervisning minimum 37 timer i alt 

- Undervisningen skal være på minimum 3 timer pr. uge 

Krav til medarbejderen for at modtage SVU: 

- Skal være ansat med løn 

- Skal have haft arbejde i de seneste 26 uger 

- Skal være over 20 år 

- Skal have en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen 

- Må ikke få anden offentlig støtte 

- Skal bo i Danmark 

Løn og refusion 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen 

selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som 

skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten. 

Satser for SVU - 2021 

Satsen for SVU til Danskuddannelse til voksne udlændinge er 3.568 kr. pr. uge. 

Se aktuelle satser på http://www.svu.dk/svu-sats/ 

Proces for at søge SVU  

1) Vi skal sikre os, at medarbejderen har DU-ret via Jobcentret i bopælskommunen 

2) AU/virksomheden skal udfylde en del af ansøgningen, medarbejderen skal udfylde en del og 

sprogskolen skal udfylde en del.  

3) Ansøgningen er på dansk og skal indgives elektronisk via dette link: https://digi.svu.dk/3000/svuba 

4) Ansøgningen skal indleveres senest en uge før kursusstart, så man kan nå at have formalia i orden, 

inden kurset starter (et krav) 

5) Man kan godt overgå til SVU midt i et modul (så længe det er 26 uger efter man startede i jobbet) 

Læs mere om at søge SVU på https://www.svu.dk/soeg-svu/  

Se mere på www.svu.dk   
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