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Agenda:

• Hvad får jeg ud af mit medlemskab?
• Hvordan får jeg ret til dagpenge?

- Eksempler m. tidslinje

• Anciennitet, hvad betyder det?
• Hvad får jeg i dagpenge?
• Supplerende muligheder
• Vigtige pointer



HVAD FÅR JEG UD AF
MIT MEDLEMSKAB

Økonomisk dækning 

• Dagpenge i Danmark 

Derudover får du

• En a-kasse med rådgivere, der kender 
arbejdsmarkedet for akademikere

• Relations konsulenter, der skaber
akademiske stillinger

• Vores egen CV og jobdatabase, hvor 
vi matcher dig med virksomhederne 

• Workshops/kurser indenfor bl.a. 
jobsamtalen, LinkedIn, CV-foto, 
Excel/Photoshop/InDesign

• Danmarks billigste a-kasse for dig

• Høj medlemstilfredshed



HVORDAN FÅR JEG RET TIL 
DAGPENGE

 Du skal have bestået eksamen som 
bachelor eller kandidat

 Udfylde og indsende en optagelses-
/statusskifteblanket til a-kassen

 Blanketten skal være modtaget i a-
kassen senest 2 uger efter afsluttet 
uddannelse



EKSEMPEL PÅ INDMELDELSE
(For ”ikke-studiemedlemmer”)

Dagpenge = Statusskift inden for 14 dagesfristen + 

Jobnet på første ledighedsdag

EKSAMEN

(FORSVAR)

DAGPENGERET

(JOBCENTER)

SIDSTE FRIST
(INDMELDELSE)

FØRSTE 
UDBETALING

11/6 12/725/6 31/7

$
Jobnet.dk



FOR GRATIS STUDIEMEDLEMMER
LOG PÅ AKA.DK ”Skift medlemskab fra studerende til nyuddannet”

EKSAMEN

(FORSVAR)

DAGPENGERET

(JOBCENTER)

SIDSTE FRIST
(STATUSSKIFT)

FØRSTE 
UDBETALING

Dagpenge = Jobnet på første ledighedsdag + 
Statusskift inden for 14 dagesfristen

11/6 12/6 25/6 30/6

$
Jobnet.dk



MELD DIG IND HURTIGST MULIGT

Indmeldt i a-kassen Du kan få dagpenge fra

Et år inden endt uddannelse  Dagen efter endt uddannelse

Senest 14 dage efter endt 
uddannelse

 En måned efter endt uddannelse

Mere end 14 dage efter endt 
uddannelse


Tidligst efter et år med fuldtids- eller 
deltidsarbejde afhængig af din indkomst



HVAD FÅR DU?

Nyuddannede får:

13.644 kr før skat (ikke forsørger)

15.648 kr før skat (forsørger)

Det koster 444 kroner pr. måned
(fradragsberettiget)



ELLERS GODT AT VIDE

• Supplerende dagpenge ved
deltidsarbejde

• Mulighed for virksomhedspraktik og 
løntilskud

• Dagpenge med til udlandet (EØS)

• Hvis du flytter a-kasse, følger din 
anciennitet med



Vigtigste pointer

• 14 dagesfristen (aka.dk)

• Jobnet(.dk) på første 
ledighedsdag

• Tage stilling til om du vil 
fortsætte i dit studiejob



SPØRGSMÅL?

Akademikernes A-kasse

Aka.dk

Tlf. 3395 0395

kontakt@aka.dk


