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Uanset om du er studiestarter, snart bachelor, snart 
kandidat, eller om du overvejer at læse en ph.d., så har 
de valg, du træffer nu, stor betydning for dine mulighe-
der på arbejdsmarkedet. I MA kan vi hjælpe dig med at 
træffe nogle bevidste valg under studiet – fx om studie-
job, praktik, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Er du rustet til kampen om drømmejobbet?
Du har valgt en lang uddannelse, og på et tidspunkt 
skal den bane vejen for et spændende og meningsfuldt 
arbejde. Men som akademiker er det første job ofte det 
sværeste at få. I MA kan vi give dig gode råd og in-
spiration, når du skal præsentere dine kompetencer for 
arbejdsgiverne. 

Kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver 
ledig?
I MA sikrer vi dig økonomisk, hvis du får en periode 
med ledighed. Som medlem har du mulighed for at få 
dagpenge. Alternativet er kontanthjælp, men har du 
værdier for mere end 10.000 kr., så er der ingen kon-
tanthjælp at hente hos kommunen.

Vidste du, at et studiemedlemskab af MA 
er gratis for de fleste?
Der er ikke så meget at betænke sig på. Som gratis stu-
diemedlem har du adgang til alle MA’s tilbud, og er du 
medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, slipper du 
for den lovbestemte karensmåned, hvor du ikke kan få 
dagpenge. Gevinsten er på 13.997 kr. 

/ MA er a-kassen for højtuddannede inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab,  
 it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik

/ I MA har vi den grundlæggende overbevisning, at vores medlemmer har nogle helt unikke 
 kompetencer. Faktisk mener vi, at netop vores medlemmer bliver drivkraften på fremtidens 
 arbejdsmarked

/ I MA er det akademikere, der vejleder vores medlemmer. De forstår din situation, hvis du bliver
 ledig, og de har masser af gode erfaringer at trække på. Det finder du ikke hos andre a-kasser

/ MA er den eneste akademiske a-kasse, der har kontorer i alle de store universitetsbyer København,
 Aarhus, Odense og Aalborg. Derfor kan vi rådgive dig om dit lokale arbejdsmarked

/ MA har som den eneste akademiske a-kasse en bestyrelse, der er direkte valgt af medlemmerne. 
 Det er din garanti for, at vi altid har fokus på det, der giver mest værdi for dig.

HVORFOR MA? DU HAR VALGT 
EN LANG 
UDDANNELSE. 

NU SKAL DU 
IKKE NØJES 
MED EN 
HVILKEN 
SOM HELST 
A-KASSE.



STUDIESTART

Studiestart 7 / 24Studiestart 6 / 24

Du er begyndt på dit drømmestudium, og der er lang 
tid til, du skal ud på arbejdsmarkedet. Alligevel er vores 
bedste råd til dig, at du allerede nu så småt tænker på 
din fremtidige karriere. 

Har du det rigtige studiejob?
I MA ved vi, at de valg, du træffer under dit studium, 
har stor betydning for din karriere. Alle undersøgelser 
og tilbagemeldinger fra arbejdsgivere viser, at det rig-
tige studiejob kan være afgørende for, at det netop er 
dig, der får jobbet, når du dimitterer. Så studiejob er 
godt, men relevante studiejob er endnu bedre.

Start med at tage studiejobtesten på candportalen.dk 
og bliv guidet videre.

Finder du ikke lige dit drømmestudiejob, kan mindre 
også gøre det. Arbejdsgiverne er mest trygge ved, at 
du på forhånd har vist, at du kan begå dig på en ar-
bejdsplads, overholde deadlines eller løse opgaver selv-
stændigt. Frivilligt arbejde eller fritidsaktiviteter viser, at 
du har brede kompetencer og engagement, og det kan 
samtidig være vejen til at afprøve dine faglige kompe-
tencer.

Et praktik- eller udlandsophold på cv’et vil der blive lagt 
mærke til. Begge dele kræver forberedelse for at blive 
en succes. Du kan blive vejledt gennem forløbet på 
candportalen.dk under de mange guides.

”Som studerende tænkte jeg, at karriere er at gå den lige vej mod et mål. Derfor bekymrede det 
mig nogle gange, om jeg nu tog de rigtige valgfag osv. Nu ser jeg mere karriere som en proces, 
der varer hele livet. Det gælder om at være åben over for de muligheder, der byder sig.” 

Jannie Laigaard, cand.mag. i europastudier, AC-fuldmægtig på Aarhus Universitet. Se hele interviewet på 
candportalen.dk/karriererejser.

Vi er på dit universitet. Du kan møde MA’s studenterkon-
sulenter, som selv er studerende og kender til alle proble-
matikker omkring studium, studiejob og karriereveje. Vi 
arrangerer masser af hel- og halvdagskurser på dit uni-
versitet, hvor du kan få svar på dine spørgsmål. Se den 
aktuelle møderække på candportalen.dk

Bliv gratis studiemedlem i MA 
Der er ikke så meget at betænke sig på. Som gratis studie-
medlem har du adgang til alle MA’s tilbud, og er du med-
lem i mindst ét år, inden du dimitterer, slipper du for den 
lovbestemte karensmåned, hvor du ikke kan få dagpenge. 
Gevinsten er på 13.997 kr. 

Du kan få et gratis studiemedlemskab, hvis du: 

/  er studerende 
/  er under 30 år
/  ikke tjener over 204.880 kr. om året sammen med 
 din SU i år.

Bliver du bachelor, kan du med fordel melde dig ind som 
nyuddannet, selv om du fortsætter på kandidaten. Så har 
du ret til dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse el-
ler tager orlov i mindst et semester. Du kan også få gratis 
studiemedlemskab, mens du læser videre. Er du studie-
medlem, minder vi dig om, hvornår du skal melde dig ind 
som nyuddannet. 

Er du over 30 år, så få et deltidsmedlemskab, mens du 
studerer. Det koster 4.224 kr. om året. Er du medlem i et 
år, inden du dimitterer, tjener du 13.997 kr.

/ Se konkrete eksempler på cv’er
/ Hør om andres første job
/ Tjek hvor dine fagfæller får job
/ Test dine studiejob
/  Prøv en jobsamtale og få feedback 
 på din præstation
/ Læs hvordan du undgår at betale  
 SU tilbage
/ Mød vores studenterkonsulenter

Guides, test, jobfakta, arrangementer på 
candportalen.dk.

Bliv gratis studiemedlem på ma-kasse.dk/blivmedlem.  
Vil du vide mere? Send en sms med teksten MA til 1277, 
så ringer vi til dig. (Det koster normal takst).



TRÆFFER 
DU NOGLE 
BEVIDSTE VALG 
UNDER DIT 
STUDIUM, 
STÅR DU LANGT 
BEDRE RUSTET 
TIL ARBEJDS-
MARKEDET.
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SNART BACHELOR

Du er ved at træffe nogle vigtige beslutninger, der ved-
rører resten af dit arbejdsliv. Du fortsætter måske di-
rekte på kandidatstudiet? Du tager måske en pause fra 
studierne for at få erhvervserfaring, inden du vender 
tilbage til bøgerne? Du glæder dig måske allerede til at 
prøve kræfter med arbejdsmarkedet? 

Uanset hvad du vælger, kan MA kvalificere dine beslut-
ninger. Du bliver udfordret på at tilrettelægge dit stu-
dium, så du opnår det bedst mulige samspil mellem 
dine faglige interesser og dine ønsker til et fremtidigt 
job. Dine valg kan åbne for nye muligheder i jobbet og 
åbne for nye muligheder på arbejdsmarkedet for dig.

Hvordan tilrettelægger du bedst din 
overbygning? 
Hvilke fag skal du vælge for at målrette dit videre stu-
dium? Har specialet nogen betydning for dine kvalifika-
tioner på arbejdsmarkedet? Kan et udlandsophold give 

dig en særlig profil? Kan du få afprøvet dine forventnin-
ger til kommende jobfunktioner i din praktikperiode? 

Har du svært ved at sætte ord på alle de kompetencer, 
du erhverver dig gennem dit studium, er du i samme 
båd som mange andre studerende og nyuddannede. 

Du ved nu, hvad du ved, men ved du, hvad du kan?
Få professionel hjælp hos en af vores konsulenter, der 
alle er akademikere. De kender din uddannelse og dine 
kompetencer og kan bedre end nogen andre vejlede 
dig.

Er du allerede nu nysgerrig på, hvor andre med din 
uddannelse havner, kan du på candportalen.dk se 
en udførlig statistisk. Gå ind under ’Job og fakta’.

Vi er i din universitetsby
MA’s studenterkonsulenter møder dig som studerende 
på dit universitet og kan hjælpe og vejlede dig. Se hvil-
ke arrangementer vi udbyder på netop dit universitet 
på candportalen.dk. Og vi har konsulenter, der står for 
workshops og temadage på MA’s fire kontorer i Kø-
benhavn, Odense, Aarhus og Aalborg. Også som gratis 
studiemedlem har du adgang. Se de aktuelle kurser på 
ma-kasse.dk.

Du har 14 dage
Loven giver dig 14 dage til at indmelde dig i MA fra 
den dag, du afslutter din bachelor. Du kan påbegynde 
din indmeldelse op til fire måneder før, du afslutter ud-
dannelsen. Så har du overholdt 14-dages-reglen. 
 
/ Indmelder du dig som dimittend inden for 14  
 dage efter uddannelsens afslutning, har du ret  
 til dagpenge, hvis du vælger at tage orlov i 
 løbet af din kandidatuddannelse, eller hvis du  
 afbryder uddannelsen.

/ Er du allerede gratis studiemedlem, skal du 
 melde dig ind igen, når du dimitterer. Du får   
 automatisk brev fra MA.

/ Du kan få gratis studiemedlemskab, mens du 
 læser videre på kandidatuddannelsen. Du  
 slipper dermed for karensmåneden, når du   
 bliver kandidat og tjener omkring 13.997 kr.   
 Se mere under ’Studiestart’.

/ Er du ledig, har du som bachelor ret til dag-  
 penge med dimittendsats efter en måneds  
 karens. Dimittendsatsen er 13.997 kr. om 
 måneden. Får du dagpenge med dimittend-  
 satsen i seks måneder, er 15 års medlems-  
 kontingent allerede tjent ind.

Indmeld dig på ma-kasse.dk/blivmedlem. 
Vil du høre mere, så sms MA til 1277, så ringer vi til 
dig. (Det koster normal takst).

”Hvis man har en fornemmelse af, hvilken type job man gerne vil have, når man er færdig med 
studierne, skal man gå benhårdt efter det i sine studiejob. Man skal være klar til at gå den halve 
meter ekstra, også selv om det kan komme til at koste lidt på studiet, for i det lange løb kan det 
virkelig godt betale sig.” 

Anders Kofoed, cand.scient. i biologi, publikumsformidler og biolog på Danmarks Akvarium. Se hele interviewet 
på candportalen.dk/karriererejser.

MA
Mere A-kasse
Få en individuel karrieresamtale hos én af vores 
konsulenter, som kender dit jobmarked og selv 
er akademiker. Få sparring, coaching og et skub 
videre. 

Vi har konsulenter i:
/ København
/ Odense
/ Aarhus
/ Aalborg

Book en samtale på ma-kasse.dk.



MÅLRET DIN 
OVERBYGNING, 
PRAKTIKPERIODE, 
EKSTERNE 
PROJEKTER, 
SPECIALE .....
EFTER DIT 
DRØMMEJOB!
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SNART KANDIDAT

En ny epoke i dit liv skal starte, og du brænder efter at 
bruge alt det, du har lært gennem dit studium. Du ved, 
hvad du ved, men ved du, hvad du kan? Eller hvilken 
værdi netop du kan bidrage med i det konkrete job?

Vi kan hjælpe dig med at tænke dine kompetencer bre-
dere end de fag, du har lært på studiet. Fx hvad du har 
lært gennem dine studiejob og fritidsaktiviteter eller 
gennem den videnskabelige metode, du har tilegnet 
dig under studiet. Og vi kan hjælpe dig med, hvordan 
du skal præsentere det over for arbejdsgiverne fx i et cv. 
De kender ikke altid din uddannelse.

Hvor passer jeg ind på arbejdsmarkedet? 
Vi holder særligt øje med netop dit arbejdsmarked. Vi 
ved, hvor der er reelle jobmuligheder og giver dig input 
til nye eller inspiration til alternative karriereveje. 
 
Vi giver dig redskaber til at afklare dine egne kompe-
tencer og til at bruge dem i din jobsøgning. Afprøv din 
jobmodenhed ved at tage testen på candportalen.dk. 
Det vigtigste er at vise arbejdsgiverne, hvordan de kan 
bruge netop dine kvalifikationer i jobbet.

”På et tidspunkt i mit første job blev jeg bedt 
om at skrive en tale bygget op som et eventyr. 
Den lå lige til højrebenet, fordi jeg havde læst 
litteratur. Det havde jeg ikke forventet at få 
brug for i en offentlig forvaltning.” 

Kasper Kolind, cand.mag. i dansk og kommunikation, 
kommunikationskonsulent i Region Midtjylland. Se hele 
interviewet på candportalen.dk/karriererejser.

Netværk alt det du kan
Dine netværk kan være det afgørende skridt på vejen 
til jobbet. 2/3 får job den vej. Arbejdsgivere søger fx 
kompetencer via LinkedIn for at headhunte deres kom-
mende medarbejdere. Se mere på candportalen.dk/
guide/netvaerk. Eller se konkrete eksempler på cv’er 
på candportalen.dk/guide/cv.

”Da jeg skulle til jobsamtale på det første job, 
brugte jeg mit netværk og kontakter på ar-
bejdspladsen til at spørge ind til, hvad der lå 
bag jobopslaget. Jeg blev klogere på, hvilke 
konkrete opgaver de havde brug for at få løst. 
Så kunne jeg bedre tale mig ind på dem til 
selve samtalen.” 

Nelima Lassen, cand.mag. i kulturstudier og psykologi, 
delegat på Balkan for Dansk Røde Kors. Se hele inter-
viewet på candportalen.dk/karriererejser.

MA
Masser af Aktiviteter
Workshops der leder dig på vej til  
drømmejobbet:

/ Har du en iværksætter i maven?
/ Jobsøgning for nyuddannede
/ Cand.selv.
/ Uopfordrede henvendelser
/ Sæt ord på dine kompetencer
/ Jobsamtaler og test

Vi har flere kurser and andre a-kasser.
Se den aktuelle liste på ma-kasse.dk.

MA bygger bro mellem studium og job
Som medlem af MA får du adgang til vores jobformid-
ling. Vi samarbejder med arbejdsgiverne om rekrut-
tering af kvalificerede medarbejdere. Vi annoncerer 
virksomhedernes stillingsopslag på vores hjemmeside, 
som du kan abonnere på og få tilsendt direkte. Vi tager 
relevante stillingsopslag med til mødet med dig. Vi ar-
rangerer temamøder, hvor virksomheder kan præsen-
tere sig og møde dig som potentiel kandidat til jobbet.

Vores konsulenter videregiver nyttige tips til dig i din 
jobsøgning. Få tilsendt vores nyhedsbrev, MA-Nyt, otte 
gange årligt med vigtige historier, der kan give dig 
skubbet videre.

Vi er i din universitetsby
København, Odense, Aarhus og Aalborg. Her kan du 
møde os. Vi er den eneste akademiske a-kasse med 
kontorer i de fire store universitetsbyer. Det giver os 
lokalt kendskab til arbejdsmarkedet, og du er tæt på 
vores rådgivning og arrangementer.

Du har 14 dage
Loven giver dig 14 dage til at indmelde dig i MA fra 
den dag, du afslutter dit studium. Du kan påbegynde 
din indmeldelse op til fire måneder før, du afslutter ud-
dannelsen. Så har du overholdt 14-dages-reglen. Er du 
allerede studiemedlem, får du automatisk brev fra os, så 
du når at genindmelde dig som nyuddannet.

Hvad får du?
Er du ledig, når du afslutter din uddannelse, har du som 
dimittend ret til dagpenge med dimittendsats efter en 
måneds karens. Dimittendsatsen er i 2012 13.997 kr. 
om måneden. Får du dagpenge med dimittendsatsen 
i seks måneder, er 15 års medlemskontingent allerede 
tjent ind. Har du været gratis studiemedlem i mindst ét 

år, inden du dimitterer, slipper du for karensmåneden 
og har ret til dagpenge fra første dag.

Skal du på barsel, er du sikret barselsdagpenge, hvis du 
ikke får løn fra en arbejdsgiver.

Som nyuddannet ledig får du ret til sammenlagt to års 
ydelser, som du kan bruge inden for tre år.

Du får mulighed for at få danske dagpenge, mens du 
søger job i et andet EU land.

Har du arbejde i mindst tre måneder på mindst 2/3 af 
fuld tid, kan du få dagpenge med en højere sats end di-
mittendsatsen. Den højeste dagpengesats er i 2012 på 
17.073 kr. om måneden. Du kan læse mere om reglerne 
under ’A-kasse guide’ her i pjecen eller på ma-kasse.dk.

Indmeld dig på ma-kasse.dk/blivmedlem
Send en sms med teksten MA til 1277, hvis du vil høre 
mere. Så ringer vi til dig. (Det koster normal takst).

MA
Medlems Aktiviteter
Medlemmernes egne netværk, der hjælper og 
støtter:

/ Bioscience
/ Kommunikationsfolk
/ Antropologi
/ Tværfaglige Akademikere

Bliv kollega med en fagfælle og dyrk dine 
netværk. Se den aktuelle liste på ma-kasse.dk.



VI HJÆLPER 
DIG MED AT 
PRÆSENTERE 
DINE KOMPE-
TENCER FOR 
ARBEJDS-
GIVERNE.
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Du har 14 dage
14-dages-reglen gælder også for ph.d.-uddannelsen. 
Den siger, du skal indmelde dig senest 14 dage efter 
uddannelsens afslutning for at kunne indmeldes i MA 
som nyuddannet. Fristen løber senest fra datoen for dit 
ph.d.-forsvar eller fra datoen for dit ph.d.-bevis. Du kan 
søge om indmeldelse op til fire måneder, før du afslut-
ter uddannelsen, så har du overholdt 14-dages-fristen.

Du kan bruge MA – uanset hvor i landet du bor
MA er i din universitetsby. Vi er den eneste akademiske 
a-kasse med kontorer i København, Odense, Aarhus og 
Aalborg. Vi kender dit lokale arbejdsmarked, og du er 
tæt på vores rådgivning og arrangementer.

Du kan også møde os på dit universitet, hvor du kan få 
vejledning om a-kassereglerne, dit arbejdsmarked og 
om mulighederne for at få en ErhvervsPhd og dermed 
skabe dig en stilling i en privat virksomhed. 

Indmeld dig på ma-kasse.dk/blivmedlem
Vil du vide mere, så send en sms med teksten MA til 
1277, så ringer vi til dig. (Det koster normal takst).

MA
Muligheds Afsøgning

Vi er specialister i:

/ Atypiske ansættelsesforhold
/ Freelancearbejde
/ Projektansættelser
/ Selvstændig virksomhed

Læs alle a-kasseregler på ma-kasse.dk.

PH.D. 

Er du i gang med en ph.d., eller drømmer du om at 
blive forsker? Du bliver en del af et fagligt fællesskab 
i MA sammen med mange andre med samme bag-
grund. Det betyder, at vi har kunnet specialisere os, så 
vi kan vejlede dig bedst muligt om alle aspekter af dit 
nuværende og fremtidige arbejdsliv. Vidste du fx, at du 
kan vælge mellem at lade dig indmelde som dimittend 
eller som lønmodtager, og hvilke fordele det giver dig? 

Fordele som lønmodtager
Melder du dig ind i MA som lønmodtager mindst et 
år før, du afslutter din ph.d., har du ret til den højeste 
dagpengesats på 17.073 kr., hvis du bliver ledig, efter 
din ph.d. er afsluttet. Se mere om medlemskab som 
lønmodtager under ’A-kasse guide’ her i pjecen.

Er du ikke færdig med din ph.d.-afhandling, når løn-
nen er opbrugt, har du alligevel mulighed for at få dag-
penge, hvis du enten stopper med at arbejde på din 
afhandling, eller du kun arbejder under 20 timer ugent-
ligt på ph.d.en. Du er altså sikret økonomisk, selvom du 
ikke afslutter din ph.d., når lønnen ophører. Se reglerne 
for at få dagpengeret som lønmodtager under ’A-kasse 
guide’.

Fordele som dimittend
Som dimittend har du ret til at modtage dagpenge 
med dimittendsatsen på 13.997 kr. en måned efter ud-
dannelsens afslutning. Du kan betragtes som dimitte-
ret ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din 
afhandling, når din vejleder erklærer, at du har haft et 
tilfredsstillende studieforløb.

Dine egne og MA’s netværk er vigtige
Du kan bruge os til at få vejledning om arbejdsgiver-
nes  krav til dine kompetencer og viden om, hvor der 
er reelle jobmuligheder. Du får adgang til vores job-
formidling og vores jobsøgningsnetværk, hvor du kan 
sparre med andre højtuddannede om jobsøgning og 
arbejdsmarked.

Dine netværk kan være det vigtige skridt på vejen til 
jobbet. Både de personlige, de faglige og de digitale. 
Gå videre til netværk i andet eller tredje led – det giver 
mange gange større muligheder, når du skal matches 
med potentielle arbejdsgivere. 

”En ph.d. kræver, at du holder fokus i forløbet 
og ikke spreder dig for meget. Det er vigtigt at 
gøre de ting færdige, som du begynder på, så 
du ikke til sidst står med en masse halvfærdige 
projekter.” 

Trine Rennebod Larsen, ph.d., cand.scient. i biomedi-
cin, kemiker på Odense Universitetshospital. Se hele in-
terviewet på candportalen.dk/karriererejser.
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A-KASSE GUIDE

Dagpenge: Nyuddannet
For at få ret til dagpenge som dimittend skal du ind-
melde dig i MA senest 14 dage efter, du har afsluttet 
din uddannelse. Du kan søge om indmeldelse op til fire 
måneder før uddannelsens afslutning, så har du over-
holdt 14-dages-fristen. 

Som nyuddannet får du ret til dagpenge med dimit-
tendsatsen efter en måneds karens. Dimittendsatsen er 
i 2012 på 13.997 kr. om måneden.

Du får ret til dagpenge i sammenlagt to år, som skal bru-
ges inden for tre år. Derefter er dagpengene forældet.

Du har optjent ret til en ny dagpengeperiode, når du 
har arbejdet i sammenlagt ét år (1.924 timer) inden for 
de seneste tre år.

Du kan få udbetalt dagpenge med en højere sats end 
dimittendsatsen, når du har haft lønarbejde efter di-
mittenddatoen. Der skal dog være gået mindst seks 
måneder fra din dagpengedato, før du kan få udbetalt 
en højere sats end dimittendsatsen. Vi beregner på de 
seneste tre måneder op til din ledighed, hvor du har 
arbejdet minimum 2/3 af fuld tid. For at opnå højeste 
sats skal din løn i perioden have været 20.620 kr. pr. 
måned (2012). Højeste sats er i 2012 på 17.073 kr. om 
måneden.

Dagpenge: Lønmodtager
For at få ret til dagpenge som lønmodtager skal du 
have været medlem i mindst ét år og have arbejdet 
sammenlagt et år (1.924 timer) inden for de seneste tre 
år i medlemsperioden.

Som lønmodtager får du udbetalt dagpenge på bag-
grund af din tidligere løn. Vi beregner på de seneste tre 

måneder op til din ledighed, hvor du har arbejdet mi-
nimum 2/3 af fuld tid. For at opnå højeste sats skal din 
løn i perioden have været 20.620 kr. pr. måned (2012). 
Vi kan kun beregne på perioder, hvor du ikke har mod-
taget dagpenge. Højeste sats er i 2012 på 17.073 kr. om 
måneden.

Du får ret til dagpenge i sammenlagt to år, som skal bru-
ges inden for tre år. Derefter er dagpengene forældet.

Du har optjent ret til en ny dagpengeperiode, når du 
har arbejdet i sammenlagt ét år (1.924 timer) inden for 
de seneste tre år, dog ikke længere tilbage end seneste 
indplacering i en dagpengeperiode.

Lønsikring/tillægsforsikring
Som lønmodtager eller selvstændig har du mulighed 
for at tegne en tillægsforsikring, så du kan beholde op 
til 80% af dit tidligere indtægtsniveau, hvis du bliver 
ledig. Du kan læse mere om tillægsforsikring på ma-
kasse.dk.

Dagpenge: Selvstændig
MA er både for lønmodtagere og selvstændige. Du be-
høver altså ikke at skifte a-kasse, men kan beholde dit 
netværk og dit faglige fællesskab, også selvom du kas-
ter dig ud i livet som selvstændig. 

Mens du driver virksomheden som hovedbeskæftigel-
se, kan du ikke få økonomiske ydelser fra MA af nogen 
art. Du skal således dokumentere, at du helt er ophørt 
med virksomheden, før du kan få dagpenge. Du kan 
ikke få dagpenge de første tre uger efter ophøret.

For at få ret til dagpenge skal du have drevet din virk-
somhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for 
de seneste tre år. 

Du kan også have virksomhed som bibeskæftigelse.  

Dagpenge: Barsel
Har du som medlem af MA dagpengeret, har du også 
ret til dagpenge under barsel, hvis du ikke får løn fra en 
arbejdsgiver. Du har ret til barselsdagpenge fire uger 
før din termin og 48 uger efter. Som forældre kan I til-
sammen holde orlov i 52 uger med dagpenge. 

Dagpenge: Udbetaling
Vi udbetaler dagpenge en gang om måneden, så de 
er til rådighed på din konto den sidste hverdag i må-
neden. Efter hver dagpengeperiodes afslutning skal du 
udfylde dit ydelseskort elektronisk og oplyse, om du 
har haft arbejde. 

Efterløn
Efterlønsordningen er en frivillig, pensionslignende 
ordning, som gør det muligt at trække sig helt eller 
delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før den egentlige 
pensionsalder. I 2012 kan du få op til 204.880 kr. om 
året i efterløn.

Du skal tilmeldes senest den dag, hvor du fylder 30 år, 
og du skal betale til ordningen i 30 år. Vælger du at 
være tilmeldt efterlønsordningen, får du mulighed for 
at gå på efterløn og for at optjene en skattefri præmie.
Fortryder du, at du har tilmeldt dig efterlønsordningen, 
er dit indbetalte efterlønsbidrag aldrig tabt. Du kan 
vælge at få beløbet overflyttet til din pensionsordning.

Pris
Kontingentet til MA kan trækkes fra på din selv- 
angivelse. 

Kontingent i alt pr. måned:
Med efterlønsbidrag  922 kr. 
Uden efterlønsbidrag  462 kr.
 
Dagpengesatser 2012

   Pr. dag  Pr. måned
Maksimal sats  788 kr. 17.073 kr.
Dimittendsats  645 kr. 13.997 kr.

Tænk hvis nogen stjal dit job
Du har indboforsikring og rejseforsikring. 
Men har du sikret dig mod ufrivillig 
ledighed? 

I Danmark har vi private a-kasser, der som et 
slags forsikringsselskab hjælper dig økono-
misk og med rådgivning, hvis uheldet er ude.

Staten bestemmer, hvad du må få i under-
støttelse og hvor længe. MA bestemmer, 
hvordan vi vil servicere og hjælpe dig.

Alternativet er kontanthjælp. Eller rettere 
– det er ikke noget alternativ. Ejer du for 
10.000 kr. i kontanter eller værdier, så er der 
ingen kontanthjælp at hente hos kommunen.

Mor  4         14 32 (tilsammen)

Far       2

Fødsel

Figur: Dagpenge under barsel
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Når jeg afslutter min uddannelse…
Er du ledig, når du afslutter din uddannelse, så se her:
 
/ Du melder dig ind i MA
 
Både som studiemedlem og som nyt medlem af MA, 
skal du udfylde vores online indmeldelse, når du dimit-
terer. Den ligger på ma-kasse.dk/blivmedlem. Når 
du udfylder indmeldelsen som nyuddannet, får du 
automatisk mulighed for at udfylde en ledighedserklæ-
ring. Den skal vi bruge for at udbetale dagpenge til dig.
Husk at indmelde dig senest 14 dage efter, du er færdig 
med din uddannelse.
 
/ Du melder dig ledig på jobnet.dk
 
Opret dig på jobnet.dk og meld dig derefter ledig se-
nest den dag, hvor du har ret til dagpenge. Har du væ-
ret medlem i ét år, inden du dimitterer, har du ret til 
dagpenge, dagen efter du har afsluttet din uddannelse. 
Alle andre har ret til dagpenge én måned efter uddan-
nelsens afslutning.
 
På jobnet.dk skal du hver uge bekræfte din jobsøgning. 
Du kan vælge at få tilsendt en påmindelse fra jobnet.dk.
 
Og så skal du som det sidste lægge dit cv ud på jobnet.
dk, så arbejdsgiverne kan søge dig ud. Det skal du gøre 
inden for tre uger efter, du melder dig ledig.
 
/ Du kommer til cv-møde i MA
 
Du bliver indkaldt til et cv-møde i MA inden tre uger 
efter, du er meldt ledig på jobnet.dk. På mødet orien-
terer vi dig om de vigtigste regler og hjælper dig i gang 
med din jobsøgning.

DU KAN FØLGE MED 
I ALLE MA’S 
ARRANGEMENTER PÅ 
CANDPORTALEN.DK. 
DER ER SPÆNDENDE 
WORKSHOPS OM 
KARRIEREVEJE, 
SOCIALE MEDIER, 
STUDIEJOB OG KOM-
PETENCEAFKLARING. 

facebook.dk/candportalen.koebenhavn
facebook.dk/candportalen.aarhus
facebook.dk/candportalen.aau
facebook.dk/candportalen.sdu
facebook.dk/candportalen.ruc

FØLG CANDPORTALEN PÅ FACEBOOK OG 
BLIV OPDATERET OM ARRANGEMENTERNE

MA-Nyt.dk 
Nyheder og debat 

Har vi din mail-adresse, får du automatisk 
vores elektroniske nyhedsbrev tilsendt i din 
mailboks otte gange om året. 

Du er velkommen til at deltage i debatten 
og give dine kommentarer. 


