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Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. 
Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og 
hvad vi kan hjælpe dig med i MA. 

Du får samtidig et overblik over de vigtigste regler i dag-
pengesystemet.

MA har siden 1974 været en statsanerkendt a-kasse, der 
udbetaler statens penge, og vi er derfor også underlagt 
den lovgivning, der er på området, og som er vedtaget af 
Folketinget. 

Reglerne på arbejdsløshedsforsikringsområdet er  
både omfattende og komplicerede, så vi har ikke alt med. 
Du kan læse mere detaljerede artikler på MA’s website, 
ma-kasse.dk.  

Du er også altid velkommen til at henvende dig til os, hvis 
der er noget, du er i tvivl om.
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Når du første gang melder dig ledig, har du ret til to års ydels-
er inden for tre år. 
 
Cv-møde
Når MA får besked om, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk, 
indkalder vi dig som det første til et cv-møde. Her fortæller 
vi dig om dagpengesystemet, og hvad det vil sige at stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Vi giver dig tip til jobsøgningen 
og introducerer dig for MA’s mange forskellige tilbud til dig 
som ledig. 
 
Det første halve år
Indenfor det første halve års ledighed skal du til samtale hver 
måned hos jobcentret/anden aktør.  Samtalerne kan fx bruges 
til at afklare dine kvalifikationer og jobmuligheder, formidle 
dig job, hjælpe dig med dit ansøgningsmateriale eller tale om 
aktivering. 

Den første samtale i jobcentret er som udgangspunkt en 
fællessamtale, hvor også MA som din a-kasse deltager. Det 
samme gælder to af samtalerne senere i forløbet.

Du skal herudover til rådighedssamtale hos MA to gange i 
perioden, henholdsvis efter tre og seks måneders ledighed. 

Efter seks måneders ledighed
Efter seks måneders ledighed skal du til samtale i jobcentret/
hos anden aktør ca. hver tredje måned og til rådighedssamtal-
er hos MA efter behov. Vi følger løbende din jobsøgning via 
din digitale joblog.  

Når du har modtaget dagpenge i 16 måneder, bliver du ind-
kaldt til en fællessamtale, hvor både jobcentret/anden aktør 
og MA deltager.

Selvbooking
Du skal selv booke dine samtaler med både MA og jobcen-
tret/anden aktør. Vær opmærksom på fristen for, hvornår 
du senest skal booke din samtale - det er meget vigtigt, at du 
overholder den, ellers risikerer du at blive afmeldt på  
jobnet.dk og kan miste dagpenge.

Din digitale joblog
Du skal – ugentligt – registrere alle dine jobsøgninger i din 
digitale joblog. Jobloggen finder du både på MA’s Selvbetjen-

ing og på din personlige side på jobnet.dk. 
Ændringer slår igennem begge steder, så du behøver kun 
opdatere ét sted. Både MA og jobcentret/anden aktør har 
adgang til at se din joblog. 
 
Tjek dine jobforslag hver uge 
Mindst én gang om ugen skal du logge på din personlige side 
på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag. Ellers afmelder jobcen-
tret dig som ledig, og du vil ikke kunne få dagpenge, før du 
tilmelder dig igen på jobnet.dk. 

På din personlige side har du samtidig adgang til dit cv og til 
selvbetjeningsmuligheder som fx feriemelding og syge-/rask-
melding. 

Min plan
På jobnet.dk ligger Min plan, der beskriver dit jobmål og de 
aktiviteter, der er planlagt, for at du kan nå dit mål. Min plan 
fokuserer især på aktivering, men også andre aktiviteter, som 
fx workshops og vejledning, kan noteres her. Under Min plan 
på jobnet.dk ligger også Krav til jobsøgning.

Krav til jobsøgning
Krav til jobsøgning er din aftale med MA om, hvor og hvor-
dan du skal søge job. Du finder den på din personlige side på 
MA Selvbetjening, og du kan også se den under Min plan på 
jobnet.dk.
 
Det koster dagpenge ikke at møde op 
Det er meget vigtigt, at du møder op til dine møder med MA 
eller jobcentret/anden aktør. Møder du ikke op, kan det få 
konsekvenser for din dagpengeret. Bliver du syg, skal du 
huske at sygemelde dig på jobnet.dk på din første sygedag. 

Aktivering
Du kan i princippet komme i aktivering fra din første ledig-
hedsdag og igennem hele dit ledighedsforløb, hvis jobcentret/
anden aktør beslutter det. 

Som udgangspunkt har du dog ret og pligt til ét aktiveringstil-
bud, der sammenlagt skal vare mindst to uger. 

Du skal senest aktiveres, når du har været ledig i

Har du selv et ønske om at blive aktiveret tidligere, så kon-
takt dit jobcenter. 

Deltidsarbejde
Har du deltidsarbejde, skal du aktiveres i de resterende timer 
op til fuld tid. Har du arbejde i 20 timer gennemsnitligt om 
ugen eller mere, har du ikke pligt – men stadig ret – til akti-
vering. 

De forskellige aktiveringstyper
Du kan aktiveres med:

Selv om alle mulighederne kan bruges i din aktivering, skal 
der være særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud. 

Virksomhedspraktik
Du kan komme i virksomhedspraktik i en offentlig eller 
privat virksomhed i op til fire uger. Er du nyuddannet og ikke 
har haft arbejde efter afslutningen af din uddannelse, kan du 
få op til otte ugers virksomhedspraktik. 

Løntilskud
Inden du kan komme i løntilskudsjob, skal du have været 
ledig i mindst seks måneder. Det gælder dog ikke, hvis du er 
over 50 år eller enlig forsørger. Et løntilskudsjob i en offentlig 
virksomhed kan vare op til fire måneder og i en privat virk-
somhed op til seks måneder. 

Vejledning og opkvalificering
Opkvalificering er målrettet ledige med ingen eller meget lidt 
uddannelse. 

Brug din aktivering aktivt
Brug aktivering offensivt i din jobstrategi. Via virksomheds-
praktik og ansættelse med løntilskud kan du få styrket dine 
kvalifikationer, du kan afprøve nye arbejdsmarkeder og du 
kan få værdifuld erhvervserfaring. Samtidig får du mulighed 
for at skaffe dig et godt netværk og gode forbindelser. 

Hvad sker der, når du 
bliver ledig?

/ 

/  

tre måneder (13 uger) hvis du er under 30 år 
eller fyldt 50 år 

seks måneder (26 uger) hvis du er 30-49 år.

/ 

/  

/ 

virksomhedspraktik

løntilskudsjob

vejledning og opkvalificering.

1. måned 7. - 24. måned

MA

Jobcenter

MA/jobcenter

Cv-møde Rådighedssamtale Rådighedssamtale Rådighedssamtale efter behov

Fællessamtale

Samtale Samtale Samtale Samtale

Fællessamtale ved 4-6 mdr.’s ledighed Fællessamtale efter 16 mdr.’s ledighed –  
intensiveret indsats

Samtale Samtaler ca. hver 3. måned

Aktivering (under 30 år/over 50 år) Aktivering (30 - 49 år)

2. måned 3. måned 4. måned 5. måned 6. måned
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Nogle gode tip til at strukturere og fastholde en offensiv og 
aktiv jobsøgning: 

/ Lav en tidsplan for dine jobsøgningsaktiviteter
 Sæt dig konkrete, personlige mål og opstil deadlines   
 for din jobsøgning. Du kan fx beslutte at revidere dine  
 jobmål fagligt og/eller geografisk, hvis du inden for tre  
 måneder ikke er kommet til jobsamtale.

/ Etablér jobsøgningsnetværk
 Find nogle ligesindede at mødes og sparre med. Se om der er  
 aktuelle medlemsnetværk for dig på ma-kasse.dk. Eller start  
 selv et nyt netværk, hvor I kan hjælpe og sparre med hinan- 
 den, invitere oplægsholdere, tage på virksomhedsbesøg m.v.  
 MA’s karriererådgivere hjælper meget gerne med at sætte  
 netværket i gang ved det første møde. 
 
/ Hold dine personlige og faglige netværk ved lige –   
 og udvid dem
 I dine faglige og personlige netværk ligger en masse   
 viden, du kan bruge i din jobsøgning. Mange får også   
 job direkte via deres netværk. Mangler du netværk og  
 erfaring, kan du overveje at indgå i frivilligt arbejde i
 foreninger og organisationer i dit lokalområde.  
 
 Kontakt os, hvis du er i tvivl.

/ Brug tilbuddene fra MA og din fagforening
 MA og din fagforening stiller masser af tilbud og hjælp  
 til din rådighed. Du kan blandt andet deltage i work-  
 shops, temamøder og faglige netværk. Se de aktuelle   
 tilbud på ma-kasse.dk.

MAJob har karriererådgivere, der kender dit arbejdsmarked
MA’s karriererådgivere rådgiver om beskæftigelse, ledighed, 
uddannelse og aktivering. Vi tilbyder sparring i forhold til din 
jobsøgning og feedback på konkrete ansøgninger og cv.

Du er velkommen til at booke en individuel samtale med en 
karriererådgiver via MA Booking på ma-kasse.dk. 

MA udbyder mange workshops
MA tilbyder en række workshops, hvor du kan arbejde med for-
skellige aspekter af din jobsøgning. Formen er korte oplæg af en 
af MA’s karriererådgivere vekslende med eget arbejde i mindre 
grupper, hvor du både bidrager og modtager fra de andre – fx 
ansøgninger eller erfaringer. 

Eksempler på workshops:

/ Få styr på dine kompetencer

/ Cv & ansøgning

/ Jobsamtalen

/ Uopfordret jobsøgning

/ Få mere ud af din jobjagt

Alle workshops annonceres løbende på ma-kasse.dk.

Temamøder gør dig klogere på fagområder
På MA’s temamøder forsøger vi at give dig svar på dine 
spørgsmål som fx, hvad er jobindholdet i forskellige job-
typer, hvordan er forholdene på forskellige delarbejdsmarke-
der, hvordan kan man få foden inden for hos virksomheder-
ne og hvad lægger arbejdsgiverne vægt på hos ansøgerne? 

Har vi haft en konkret virksomhed på besøg, har deltagere 
tidligere opnået direkte jobmatch i forlængelse af mødet. 

Eksempler på temaarrangementer:

/ Besøg fra Novo Nordisk

/ Fundraising

/ Job med kultur

/ Kommunikation som arbejdsområde

/  Vejen til et job inden for HR

/ Job med natur og miljø

/ Freelancer, fri fugl, selvstændig

Tilmeld dig på ma-kasse.dk.

Kom godt i gang med din  
jobsøgning

MA Guiden samler det meste 
På MA’s website finder du MA Guiden – et område med 
information, inspiration og gode råd om det at få og have job 
som akademiker. 

På magistrene.dk finder du ligeledes en række guides, og du 
kan prøve en virtuel jobsamtale. 

Læs mere om jobsøgning i MA’s brochure ’Kom godt i gang 
med din jobsøgning’. 

Jobhistorier til inspiration 
Vores nyhedsbrev, ma-nyt.dk, bringer medlemshistorier, der 
kan inspirere dig i din egen jobsøgning. Hvordan har andre 
grebet deres ledighed an? Hvordan fik de foden indenfor? 
Hvad kan de råde andre til? 

MA Jobmatch 
MA har sin egen jobformidlings- og rekrutteringsservice, der 
hjælper virksomhederne med at finde den helt rigtige medar-
bejder blandt MA’s medlemmer. Vi formidler både undervis-
ningsvikariater og andre job. 
 
Under Jobmatch på ma-kasse.dk slår vi de job op, vi har fået 
ind særskilt. En del af disse job annonceres kun her. Tilmeld 
dig mailinglisten og få nye jobopslag tilsendt løbende. 

Akademikerbasen.dk 
Akademikerbasen.dk er udviklet i et samarbejde mellem 
Akademikerne/AC, Akademikerkampagnen og de akademi-
ske a-kasser. 

Læg dit cv ind - og bliv løbende matchet op mod de job, der 
kommer ind via Akademikerkampagnen. MA administrerer 
akademikerbasen.dk sammen med de øvrige akademiske 
a-kasser. 

Bliv din egen jobagent 
På ma-kasse.dk finder du en liste over relevante jobdatabaser 
både i Danmark og i udlandet. Flere af dem har job inden for 
specielle kategorier – fx gymnasiet, bioteknologi og farma-
kologi, kommunikationsområdet, it – mens andre er mere 
generelle. Det er en god idé at sætte en række forskellige 
jobagenter op, der kan holde øje med markedet for dig og 
sende dig jobopslag, du måske ikke ellers ville være blevet 
opmærksom på. 

Du kan også gå til nogle af de karrieremesser, der afholdes i 
løbet af året. Her præsenterer forskellige virksomheder sig 
selv, og du har mulighed for at få personlig kontakt. 

Tag et par eksemplarer af dit cv med. Karrieremesserne an-
nonceres på ma-kasse.dk eller magistrene.dk.

Du kan blive klogere på arbejdsmarkedet ved jævnligt at læse 
brancheblade og de landsdækkende og lokale avisers er-
hvervssider. Hvilke virksomheder har fremgang? På hvilken 
måde udvikler de sig? Sker der noget, der kan skabe nye 
spændende job? I så fald kan det være en god anledning til at 
sende en ansøgning.

Onlinekurser.dk
MA tilbyder dig i samarbejde med onlinekurser.dk fri adgang 
til en lang række e-kurser inden for Office-pakken. Du kan 
også få et grundkursus i InDesign og Photoshop eller blive 
introduceret til sociale medier. Klik ind på onlinekurser.dk – 
det er gratis. 

Webdirect
Vidensdatabase med detaljerede oplysninger om alle moms-
registrerede firmaer og mange offentlige institutioner i Dan-
mark. Gratis adgang fra MA’s medlems-pc’er.

InnoBooster
InnoBooster er Innovationsfondens program til investeringer 
i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere 
med kommercielt lovende resultater. Læs mere på innoboo-
ster.dk.

ErhvervsPhD
Treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor man ansættes i en 
privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. 
Læs mere på erhvervsphd.dk.

Hjælp os med at følge udviklingen 
Når du får arbejde – også selv om det ikke er på fuld tid – 
vil det være en stor hjælp for os, hvis du fortæller os, hvor 
du arbejder og inden for hvilken funktion. Vi bruger dine 
oplysninger til statistik. Med dine og andres oplysninger kan 
vi identificere nye delarbejdsmarkeder og udpege fagområder 
med aktuelle jobmuligheder. Formålet er at give MA’s ledige 
medlemmer en bedre og mere præcis vejledning.  

Du kan give os dine joboplysninger på ma-kasse.dk under 
Jobmatch. 
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Du skal være fagligt og geografisk mobil
Du søger selvfølgelig job inden for dit faglige område. Og det 
skal du endelig blive ved med. Det er de job, du har størst 
chance for at få, og det er også her dine kvalifikationer bedst 
udnyttes.

Men... og det er et vigtigt men. Dagpengesystemet er en 
forsikringsordning, hvor du får dagpenge som erstatning for 
manglende lønindtægt, så længe du er uden arbejde. Som 
forsikringstager er det din opgave at begrænse skaden mest 
muligt og gøre, hvad du kan for at komme i arbejde igen. 

At være fagligt mobil vil sige at tænke i jobfunktioner, ikke i 
akademiske titler. Jo bredere du søger, jo større chance er der for 
at få et job. Drømmejobbet er ofte noget, man kvalificerer sig til 
gennem erfaringer fra andre job. Fravælg derfor ikke på forhånd 
job, der “ligger under dit niveau”, men vurdér, om det kan være 
relevant i forhold til dit videre karriereforløb.

Som højtuddannet er du desuden omfattet af et udvidet 
krav om geografisk mobilitet. Det betyder, at du uanset 
daglig transporttid er forpligtet til at overtage arbejde, hvis det 
er nødvendigt for at få stillingen besat. Dog skal der tages 
hensyn til familiemæssige forhold.

Du skal søge nok og ”realistisk”
Det sker ind imellem, at vi i MA møder ledige, der ikke søger 
nok eller ikke søger bredt nok i forhold til de krav, lovgivningen 
stiller. Ofte er det fordi, de har nogle specifikke ønsker til det job 
og den karriere, de vil have. Og det kan være en fuldt forståelig 
position set fra et menneskeligt synspunkt.

Men inden for arbejdsløshedsforsikringssystemet er det ikke 
tilstrækkeligt kun at søge sine ønskejob. Der er blandt andet 
et krav om, at man skal søge “realistisk”. Det betyder ikke kun 
realistisk i forhold til, hvilke job man er kvalificeret til. Det be-
tyder også realistisk i forhold til, hvilke job man har mulighed 
for at få, alt taget i betragtning. Er det fx ikke lykkedes at bide 
sig fast i et bestemt jobområde, er man forpligtet til at søge og 
tage job inden for andre områder.

Du skal være aktivt jobsøgende

/ Din jobsøgning skal være realistisk. Det betyder   
 blandt andet, at du skal være i stand til at varetage 
 de job, du søger, at du skal stå til rådighed for   
 arbejde, som du kan bestride, og at du skal gøre,   
 hvad du kan for at komme i arbejde. 

/  Du skal søge flere job, hver uge du er ledig. 

/  Du skal søge på den måde, som det er normalt   
 inden for den branche/den stillingskategori, du   
 søger. Inden for det akademiske område vil det   
 typisk være skriftlige ansøgninger til opslåede job.
 
/  Er der ikke nok job at søge inden for dit fagområde,   
 skal du også søge inden for andre fagområder.

/  Du skal løbende udvide bredden eller skifte ret-  
 ning/strategi i din jobsøgning.

/  Du skal søge, som det fremgår af Krav til job-  
 søgning, som ligger på din personlige side på   
 MA’s Selvbetjening. 
 
/  Du skal som fuldtidsforsikret søge fuldtids- 
 stillinger hver uge, også selvom du har deltids-  
 arbejde.

/  Du skal overvejende søge job på det danske arbejds-  
 marked. 

/  Du skal fortsat stå til rådighed og være aktivt job-  
 søgende, selv om du er i aktivering eller inden for   
 nær fremtid skal på barsel/på efterløn/starte i et   
 nyt job.

/  Du skal vedhæfte  en ansøgning i din joblog mindst én gang  
 om måneden. 

Hvad vil det sige at være  
aktivt jobsøgende?

MA’s rådighedsvurdering
MA vurderer, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet ud 
fra: 

/  Dine oplysninger om dine jobsøgningsaktiviteter   
 (din joblog) 
/  Eventuelt andre oplysninger, du giver os  

 - sammenholdt med

/  Krav til jobsøgning og Min plan  
/  De aktuelle forhold på arbejdsmarkedet. 

Vurderer vi, at du ikke står til rådighed, mister du retten til 
dagpenge, indtil du har haft 300 timers arbejde inden for en 
periode på 10 uger.

Du skal stå til rådighed
Rådighed er et meget vigtigt begreb i arbejdsløshedsforsik-
ringssystemet. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet 
for at opfylde en af de centrale forsikringsbetingelser i syste-
met og dermed have ret til at modtage ydelser. At være til 
rådighed for arbejdsmarkedet vil sige, at du opfylder følgende 
betingelser:

/ Du er tilmeldt jobnet.dk som arbejdssøgende. Anvi-  
 ser dit jobcenter eller din anden aktør arbejde til   
 dig, som du ikke mener, er rimeligt arbejde, skal du   
 straks henvende dig til MA. Afslår du anvist    
 arbejde, opfattes det som selvforskyldt ledighed, og  
 du vil få tre ugers karantæne, dvs. ingen dagpenge.

/ Du skal være aktivt jobsøgende. Det gælder også,   
 når du er i aktivering. Dit jobcenter kan dog undta-  
 gelsesvis fravige kravet. Din jobsøgning skal følge   
 Krav til jobsøgning. 

/ Du skal kunne begynde at arbejde med dags varsel.   
 Du skal kunne starte arbejde eller møde til job-  
 samtale, dagen efter du har modtaget skriftlig eller 
 telefonisk besked. Det betyder, at du skal opholde   
 dig i Danmark og dagligt have kontakt med din   
 bopæl. Det er også på grund af dette krav, at du   
 som regel skal have en frigørelsesattest for at kunne   
 få udbetalt supplerende dagpenge.

/ Du skal møde hos dit jobcenter, MA eller din anden    
 aktør, når du bliver indkaldt (dog ikke hvis du skal   
 på arbejde eller til jobsamtale). Du skal kunne møde   
 til samtale, kontaktforløb og aktiveringstilbud   
 dagen efter, du er blevet indkaldt af dit jobcenter,   
 MA eller din anden aktør.

/ Du skal lægge dit cv ind på jobnet.dk, senest to   
 uger fra du melder dig ledig på jobnet.dk.

/ Du skal følge Min plan, som du og dit jobcenter   
 eller din anden aktør har udarbejdet.

/ Du skal i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 Det betyder blandt andet, at du skal give besked til   
 jobcenteret, hvis du er syg, har børnepasningspro-  
 blemer eller andet, der gør, at du ikke kan arbejde.

Anden aktør vurderer ikke din rådighed
En stor del af beskæftigelsesindsatsen er lagt ud til anden 
aktør, som fx kan være et privat konsulentfirma. Jobcenteret 
har dog fortsat det overordnede ansvar. Anden aktør er først 
og fremmest til for at hjælpe dig i arbejde og har ingen indfly-
delse på din dagpengeret. 

Det er MA, der ud fra lovgivningen vurderer din rådighed og 
udbetaler dine dagpenge. 

MA = Medlemmets Advokat
MA har mange års erfaring med, hvad der virker i beskæf-
tigelsesindsatsen. Som medlemmets advokat kan vi derfor 
hjælpe dig til at navigere bedst muligt. 

MA har tidligere selv arbejdet som anden aktør. Vi har nu 
fra en uafhængig position opprioriteret vores arbejde for, at 
vores ledige medlemmer får bedst mulige vilkår i forhold til 
aktivering og anden aktør. 

Skulle du løbe ind i problemer med din anden aktør, så kon-
takt MA. Vi har allerede hjulpet mange og er klar til at rådgive 
og hjælpe dig. 



”MA står også 
for Medlemmets  
Advokat. Brug os, 
hvis du kommer i 
klemme i systemet.



S/12

Tænk større

Du har mulighed for at få:

/ dagpenge

/ feriedagpenge

/ efterløn, hvis du er med i efterlønsordningen

/ dagpenge, imens du søger arbejde i et andet EØS-land

/  arbejdsmarkedsydelse.

Dagpenge
Dagpenge er den dækning for manglende lønindtægter, du 
modtager fra MA, når du er arbejdsløs. For at få dagpenge skal 
du opfylde forsikringsbetingelserne:

/ du er meldt ledig på jobnet.dk.

/ du opfylder beskæftigelseskravet.

/ du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelseskravet
Når du er arbejdsløs, skal du opfylde beskæftigelseskravet 
for at have ret til dagpenge. Beskæftigelseskravet er 1.924 
løntimer (1.258 timer for deltidsforsikrede) inden for de 
seneste tre år og efter den seneste indplacering i dagpenge-
systemet. Timer fra støttet beskæftigelse eller fra selvstændig 
virksomhed som bibeskæftigelse kan ikke indgå i beskæfti-
gelseskravet.

For nyuddannede sidestilles studierne med beskæftigelse. Op-
tages du som nyuddannet, opfylder du automatisk beskæfti-
gelseskravet.

Dagpengesatser
Dagpengene kan maksimalt være 90 pct. af din tidligere løn-
indtægt. Dagpengene kan dog aldrig være højere end maksi-
mumsatsen. For at du kan opnå maksimumsatsen, skal din løn i 
perioden have været på minimum 21.877 kr. pr. måned. 
Hovedreglen for at få beregnet en dagpengesats som fuldtids-
forsikret er, at din arbejdsgiver de seneste tre måneder op til 
din ledighed har indberettet mindst 320 løntimer til SKATs 
indkomstregister.  Det svarer til en gennemsnitlig ugentlig 
arbejdstid på mindst 24,67 timer i de tre måneder. 

Har du tidligere fået beregnet en individuel sats, skal der 
desuden være gået mindst et år, siden du sidst fik beregnet en 
dagpengesats.

Hvis du i tre måneder har modtaget ydelser fra MA, arbejdet 
med løntilskud fra det offentlige eller deltaget i SU-berettiget 
undervisning, kan du selv vælge, om perioden skal danne 
grundlag for beregning af ny dagpengesats.

Nyuddannede
Nyuddannede får den særlige dimittendsats på 82 pct. af 
højeste dagpengesats. Er du på dimittendsats, kan du først få 
udbetalt en individuelt beregnet sats seks måneder efter, du 
har fået dagpengeret.

Er du på dimittendsats, er du sikret mod at få beregnet en 
lavere sats, da denne fungerer som en minimumssats. Det gæl-
der dog kun til, at du har fået beregnet en ny sats første gang.

Fra 1. januar 2017 nedsættes dimittendsatsen for ikke-forsør-
gere til 71,5 pct. af højeste sats. 

Hvornår kan der ske fradrag i mine dagpenge?
Har du arbejdstimer i løbet af en uge, bliver du fratrukket 
1/37 af en fuld uges dagpenge for hver hele arbejdstime, du 
har haft. Det har ingen betydning, om arbejdet er udført uden 
for normal arbejdstid eller i weekenden. Også timer fra selv-
stændig virksomhed som bibeskæftigelse, timer fra ulønnet 
arbejde og indtægter fra de fleste offentlige og private 
hverv skal fratrækkes.

Undervisning
Underviser du fx på et universitet, gymnasium eller aftensko-
le, hvor du får løn for forberedelsestid, skal den samlede tid, 
du får løn for og som indberettes til SKATs indkomstregister, 
fratrækkes dine dagpenge. 

Freelance- og honorararbejde
Får du udbetalt honorar for dit arbejde, og arbejdsgiver ale-
ne indberetter bruttohonoraret til SKATs indkomstregister 
og ikke et antal løntimer, omregnes dit honorar til løntimer 
med den af staten fastsatte omregningssats. 

Hvilke ydelser kan du 
få fra MA? I tvivl?

Brug vores 
guides på 
ma-kasse.dk, 
der guider 
dig gennem 
regeljunglen.
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1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Når du bliver arbejdsløs, og du har haft arbejde mindst 
svarende til fuld, overenskomstmæssig arbejdstid i to uger 
(74 timer) inden for de seneste fire uger, er din arbejdsgi-
ver forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse for dine tre 
første ledighedsdage – de såkaldte G-dage.

Er du løst ansat fra dag til dag fx som tilkaldevikar, skal du 
have dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver, hver gang 
du opfylder reglerne. Det vil du ofte gøre, hvis du bruges 
meget af samme arbejdsgiver. Du kan højst have 16 G-dage 
hos samme arbejdsgiver i løbet af et kalenderår.

Har du forud for ledigheden været ansat mindre end tre 
måneder, skal din arbejdsgiver kun betale for de første to 
ledighedsdage. Denne regel gælder kun for ledige medlem-
mer med dagpengeret. 

Overskydende timer
Overskydende timer vil sige, at du i løbet af en uge har lønti-
mer ud over fuld arbejdstid. De skal i givet fald “afspadseres” 
(modregnes), inden du kan få udbetalt dagpenge. Det gælder 
både i forbindelse med, at du melder dig ledig, og i forbindel-
se med arbejde mens du er ledig. Er de overskydende timer 
ikke blevet modregnet inden for fem uger, forældes de dog og 
bortfalder.

Er du selvforskyldt ledig?
Siger du dit arbejde op uden at have en gyldig grund, er  
du selvforskyldt ledig, og du vil blive udelukket fra dagpenge 
i tre uger (111 timer). Du kan finde den udtømmende – og 
meget korte – liste over gyldige opsigelsesgrunde i bekendtgø-
relsen om selvforskyldt ledighed på retsinfo.dk. Du kan være 
selvforskyldt ledig, selv om du er blevet sagt op, hvis du selv 
har været årsagen til opsigelsen. Du må heller ikke acceptere 
et opsigelsesvarsel, der er kortere end det, du har krav på.

Du er også selvforskyldt ledig, hvis du afslår et arbejde, der 
er formidlet af dit jobcenter eller anden aktør, eller hvis du 
afslår eller afbryder et aktiveringstilbud uden at have aftalt 
det først med dit jobcenter. Også i disse tilfælde vil du blive 
pålagt tre ugers karantæne. 

Udebliver du enkelte dage i et tilbud, vil du blive udelukket 
fra ydelser de pågældende dage, medmindre du er syg eller 
har barns 1. sygedag, og du har meddelt fraværet til det sted, 
du er i tilbud, senest på mødetidspunktet.

Deltidsjob
Du er selvforskyldt ledig, hvis du opsiger et job for at overtage 
et andet job med færre timer. Det gælder også, selv om det 
job, du har opsagt, var uden for MA’s faglige område, og dit 
nye job ligger inden for MA’s faglige område. Opsiger du et 
deltidsjob for at tage andet deltidsjob med samme eller højere 
timetal, er du ikke selvforskyldt ledig.

Kan du få supplerende dagpenge?
Har du arbejdstimer i løbet af en uge, kan du i de fleste tilfælde 
få supplerende dagpenge i de resterende timer op til fuld tid. Har 
du mere end 29,6 arbejdstimer – svarende til fire fulde arbejds-
dage – i løbet af en uge, kan du dog ikke få supplerende dagpen-
ge for den pågældende uge. Du kan få supplerende dagpenge i 
30 uger inden for en periode på 104 uger (to år). 

Du skal være tilmeldt jobcentret for at få supplerende dagpenge.

Har du fast deltidsarbejde og er ansat med et opsigelsesvarsel, 
skal du have en frigørelsesattest for at kunne modtage sup-
plerende dagpenge. Dette gælder også deltidsforsikrede, der 
er omfattet af et opsigelsesvarsel.

Skal du bruge en frigørelsesattest?
Frigørelsesattesten (AR230) kan du downloade fra  
ma-kasse.dk. Den bruges til at dokumentere, at du kan fra-
træde dit deltidsarbejde uden varsel for at overtage arbejde 
med flere timer. Hvis du vil have supplerende dagpenge, bør 
du for din egen skyld ikke starte på et arbejde på nedsat tid, 
før din kommende arbejdsgiver har underskrevet en frigørel-
sesattest.

Vi skal have frigørelsesattesten senest fem uger efter, du er 
startet på deltidsarbejdet. Starten regnes fra ansættelsesda-
toen i henhold til ansættelseskontrakten, også selv om din 
første arbejdstime eventuelt ligger senere. Modtager vi frigø-
relsesattesten senere, kan du desværre først få supplerende 
dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

For nyuddannede regnes 5-ugers fristen først fra den dag, 
du har ret til dagpenge (en måned efter din uddannelses 
afslutning).

Påtager du dig arbejde fra dag til dag, fx som tilkaldevikar 
eller lignende og ikke har et opsigelsesvarsel, skal du ikke 
have en frigørelsesattest. Det samme gælder, hvis du frit kan 
placere din arbejdstid.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?
Når du første gang melder dig ledig, har du ret til 104 ugers 
ydelser, svarende til to år (ydelsesperioden), der skal bruges 
inden for tre år (referenceperioden). Hver gang du får udbe-
talt dagpenge i en uge, bruger du én af de 104 uger.

Er du på barselsorlov, opfattes perioden som “død” tid. Det vil sige, at 
din referenceperiode forlænges tilsvarende orloven, og du forbru-
ger ikke af din ydelsesperiode. 

Når du har haft 1.924 nye løntimer inden for tre år, starter du 
forfra og får igen ret til to års ydelser inden for tre år. 

Har du fået udbetalt dagpenge i 104 uger, eller er din referen-
ceperiode udløbet, har du ikke ret til flere ydelser fra MA, før 
du har arbejdet i 1.924 løntimer inden for tre år.

Fra den 2. januar 2017 indføres en fleksibel genoptjening.

Har du haft løntimer, kan du vælge at få dagpengeretten 
forlænget eller gemme timerne til en genindplacering.

Se de nærmere regler på ma-kasse.dk

Du har oplysningspligt
I mange tilfælde har MA pligt til at indhente forskellige for-
mer for dokumentation, før der kan udbetales dagpenge mv. 
Men ofte udbetales der alene ud fra de oplysninger, du selv 
giver os fx via dagpengekortet. 

Det er derfor vigtigt, at du giver fyldestgørende oplysninger 
om alle forhold, der kan have betydning for din ret til med-
lemskab og til at modtage ydelser.

Kan jeg få feriedagpenge?
Har du modtaget ydelser fra MA eller syge-/barselsdagpen-
ge fra kommunen i et kalenderår, har du mulighed for at 
modtage feriedagpenge fra MA i det følgende ferieår. Det 
gælder, uanset om du er ledig eller i arbejde. Inden ferieåret 
starter 1. maj, kan du på MA Selvbetjening se, hvor mange 
dage med feriedagpenge, du har ret til. Har du feriepenge 
fra en arbejdsgiver, skal denne ferie bruges først. For at få 
udbetalt feriedagpenge skal du have dagpengeret, dvs. have 
ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.

Er du arbejdsløs, skal du melde ferie til dit jobcenter senest 
14 dage inden, ferien afholdes. Har du som ledig indsendt 
en anmodning om udbetaling af feriedagpenge, inden 
ferien starter, er der ingen problemer – så har vi fået be-
sked via din anmodning. Har vi ikke fået besked senest på 
feriens første dag, kan vi først udbetale feriedagpenge fra 
den dag, vi får besked om ferien.
 

Vi forkorter din 
ledighedstid ved at  

åbne dine øjne for nye 
jobmuligheder, fordi vi 
kender dit jobmarked. 
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Du udfylder dit 
dagpengekort på 
MA Selvbetjening 
den næstsidste 
søndag i måneden. 

Så er pengene på 
din Nemkonto den 
sidste hverdag i 
måneden.

I mange tilfælde kan deltagelse i fritidsaktiviteter, uddannel-
se, frivilligt arbejde mv. bidrage til dine chancer for at komme 
i job. Du får nye kompetencer, og du opbygger eller vedligehol-
der dine netværk. Men der er nogle begrænsninger. Og kon-
sekvenserne ved at overtræde reglerne kan være alvorlige. 
Er du i tvivl om, en bestemt aktivitet falder inden for reglerne, 
skal du altid spørge os.

Uddannelse og kurser?
Du må deltage i følgende typer uddannelse samtidig med, at 
du modtager dagpenge:

/ Traditionel aftenskoleundervisning (fx AOF, FOF).

/ Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klasse-  
 trin uanset timetal, og enkeltfagskurser på de gym-  
 nasiale uddannelser under 20 timer pr. uge. Det kan   
 være enkeltfag på studenterkurser, hhx, htx eller hf.

/ Uddannelse på under 20 timer om ugen, hvis denne     
 ikke findes i en tilsvarende udgave som del af en   
 SU-berettiget heltidsuddannelse.  
  
 Eksempler på uddannelse, der kan følges, er  master- 
 uddannelser, mange it-kurser, diplomkurser, flere sprog-
 kurser, HD-enkeltfag, voksenpædagogiske kurser, del-  
 tids-ph.d.-uddannelse uden løn.

/ Kurser af op til to ugers varighed, uanset timetal,   
 når kurset er tilrettelagt af en a-kasse eller faglig   
 organisation med henblik på at styrke din tilknyt-  
 ning til arbejdsmarkedet.

De første seks måneder, du er ledig (dog kun tre måneder, 
hvis du er under 30 år eller er fyldt 50 år), må du desuden 
deltage i:

/ Åben uddannelse/åbent universitet op til seks timer   
 pr. uge eller svarende til 1/3 årsværk pr. uge. Du kan   
 kun følge uddannelse, der er en faglig ajourføring   
 af din uddannelse og ikke – selv i teorien – kan være   
 begyndelsen til en ny uddannelse.

Kontakt os, hvis du er tvivl.

Få en forhåndsvurdering
Du er ikke forpligtet til at indhente en forhåndsvurdering fra 
os for at deltage i uddannelse med dagpenge. Men uden en 
godkendelse fra os kan du risikere at skulle betale dagpenge 
tilbage, hvis det viser sig, at du ikke har ret til at følge uddan-
nelsen, samtidig med at du får dagpenge. Du kan ikke få dækket 
udgifter til kursusgebyr og lignende af MA. 

Ønsker du at kombinere nogle af de ovenstående muligheder, 
skal du også kontakte os, da nogle kombinationer betyder, at 
du ikke kan få dagpenge.

Frivilligt, ulønnet arbejde?
Udgangspunktet er, at alt arbejde – lønnet såvel som ulønnet 
– medfører fradrag i dagpengene. 

Den eneste undtagelse fra denne regel er frivilligt arbejde i 
frivillige organisationer, foreninger mv., hvis primære formål 
ikke er at skabe et overskud. Du må udføre dette frivillige 
arbejde uden begrænsninger under forudsætning af, at arbej-
det er ulønnet, ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde 
og ikke kræver en særlig uddannelse.

Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde kan være at hjælpe til 
på et værested, ekspedere i humanitær genbrugsbutik, arbej-
de i et lokalarkiv eller deltage i amatørteater. Kan arbejdet ud-
bydes som almindeligt lønarbejde eller kræver det en særlig 
uddannelse, må du udføre det uden fradrag i op til gennem-
snitligt 15 timer om ugen, fx rådgiver på et krisecenter. 

Før du begynder på et frivilligt arbejde, skal du altid spørge os, 
om det vil medføre fradrag i dine dagpenge.

Fritidsaktiviteter?
Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag i dagpengene. Du må 
fx gerne deltage i almindeligt foreningsarbejde. Du må også 
gerne være ulønnet træner i en idrætsforening, hvor det ikke 
er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft eller deltage som 
Natteravn i lokalområdet.

Kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng 
opfattes også som fritidsaktiviteter. Så du må gerne skrive til 
skrivebordsskuffen eller male for din egen fornøjelses skyld 
– du må bare ikke forsøge at få dine arbejder udgivet, solgt 
eller på anden måde prøve at tjene penge på din kunstneri-
ske virksomhed. 

Gør du det, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, om du 
driver selvstændig virksomhed, og hvordan det har indvirk-
ning på dine dagpenge.

Dit arbejde må som udgangspunkt ikke have med administra-
tiv drift (fx personaleadministration eller bogholderi) at gøre. 
Du må heller ikke beskæftige dig med vedligeholdelsesopga-
ver, som normalt udføres af fagligt uddannede håndværkere.

Er du i tvivl, om en aktivitet er en fritidsaktivitet eller arbejde, 
så spørg os for en sikkerheds skyld.

Hvad må du, når du får dagpenge?
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”Bliv inspireret 
af andres job- 
historier på  
ma-kasse.dk

Din selvstændige virksomhed er din hovedbeskæftigelse, når 
den udgør dit primære forsørgelsesgrundlag. Din selv-
stændige virksomhed er din bibeskæftigelse, hvis det er 
meningen, at du skal have den ved siden af dit almindelige 
lønarbejde. Her er det altså lønarbejdet, der er dit primære 
forsørgelsesgrundlag, og virksomheden, der tilpasses dit løn-
arbejde. Under visse betingelser kan du få dagpenge, samtidig 
med at du driver din selvstændige virksomhed som bibeskæf-
tigelse.

Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
Når du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæf-
tigelse, kan du ikke få økonomiske ydelser fra MA af nogen 
art. Det gælder også i perioder, hvor der er mindre eller slet 
ingen aktivitet i virksomheden. 

Du skal være helt ophørt med virksomheden, før du kan få 
dagpenge mv. Hvad der skal til for at være helt ophørt, afhæn-
ger af arten af virksomheden. Kontakt os, hvis det er aktuelt.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Du kan modtage dagpenge, hvis du kan godtgøre, at du driver 
din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, og arbejdet 
til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid - det vil 
sige ved siden af et lønarbejde på fuld tid. Normal arbejdstid 
for magistre er som udgangspunkt kl. 8-17 mandag til fredag. 
Virksomheden må ikke have fast åbnings- eller træffetid, som 
forhindrer dig i at tage almindeligt lønmodtagerarbejde på 
fuld tid. Det er ikke nok, at du er indstillet på at afbryde din 
bibeskæftigelse med dags varsel, hvis du skulle få almindeligt 
lønmodtagerarbejde.

Du skal være aktivt jobsøgende og stå fuldt til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Det indebærer også, at du kan aktiveres på 
fuld tid af dit jobcenter, uanset omfanget af din selvstændige 
bibeskæftigelse. 

Opfylder du betingelserne, kan du modtage dagpenge i 78 uger 
samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibe-
skæftigelse. Timer fra selvstændig virksomhed som bibeskæfti-
gelse kan ikke bruges til at opfylde beskæftigelseskravet. Under 
visse betingelser kan du få ret til en ny 78-ugers periode. Spørg 
os nærmere.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed
Du vil næsten altid blive anset for at drive selvstændig 
virksomhed, hvis du arbejder i din ægtefælles eller registrere-
de partners virksomhed. Arbejder du derimod i din samlevers 
virksomhed, er du ikke automatisk selvstændig.

Læs mere om at være selvstændig i MA’s brochure ’Kom godt i 
gang som selvstændig’.

Freelance- og honorarlønnet arbejde
I dagpengesystemet er man altid enten lønmodtager eller 
selvstændig erhvervsdrivende. Det er vigtigt at vide, hvilken 
gruppe man tilhører, fordi de rettigheder, man har, er ret for-
skellige. Men for nogle er det vanskeligt at afgøre. Det gælder 
fx medlemmer, der har meget freelance- eller honorarlønnet 
arbejde.

Nogle retningslinjer
Du er altid selvstændig, hvis freelance-/honorararbejdet 
er for egen regning og risiko, dvs. hvis du ikke er sikret et 
honorar for arbejdet og altså ikke kan være sikker på at få 
betaling for den tid, du har brugt, eller de udgifter, du eventuelt 
har haft. Det spiller også ind, om du selv skal være med til at 
finansiere et projekt ved at søge om midler fra fonde mv. Har 
du aftalt betaling eller i øvrigt er sikret et vederlag for arbejdet 
fra hvervgiveren, er det alligevel selvstændig virksomhed, 
hvis du fx:

/ er momsregistreret

/ skattemæssigt angiver over- eller underskud af 
 selvstændig virksomhed

/ deltager i interessentskab

/ annoncerer med dine ydelser på din hjemmeside, 
 i flyers, tidsskrifter mv.

/ udelukkende lever af freelanceopgaver for mange   
 forskellige hvervgivere.

Omvendt kan freelancearbejde godt være lønarbejde, hvis 
den eneste forskel fra et almindeligt ansættelsesforhold er, at 
lønnen udbetales på en anden måde.  

Kontakt MA for at få en vurdering, inden du siger ja til en 
freelance- eller honoraropgave, eller hvis du gerne ho-
vedsagligt vil leve som freelancer. Så sikrer du, at du ikke 
tager beslutninger, der får negative konsekvenser for dine 
rettigheder.

Musiker, billedkunstner eller forfatter? 
Det er omfanget af og formålet med arbejdet som kunstner, 
der afgør om der er tale om selvstændig virksomhed. Kontakt 
derfor MA for en vurdering af dine aktiviteter.

Selvstændig på flere måder



”Vi hjælper dig 
med at præsentere 
dine kompetencer 
for arbejdsgiverne.
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Skal du have barn, mens du er arbejdsløs, skal du give dit 
jobcenter besked på jobnet.dk så hurtigt som muligt. MA skal 
også have besked.  

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge 
til dig. Når du går på barsel, sender MA besked til Udbetaling 
Danmark om, at du skal have barselsdagpenge. Udbetaling 
Danmark sender dig herefter et brev med nogle spørgsmål, 
og når du har svaret, starter udbetalingen af dine barseldag-
penge. Barselsdagpengene er af samme størrelse som dine 
dagpenge.

Ledige har begrænsede muligheder for at udnytte den 
fleksible barselsorlov. Du kan kun få udbetalt dagpenge, hvis 
du er ledig i mere end fire uger mellem to barselsperioder. Har 
du spørgsmål om barsel eller er i tvivl om dine rettigheder, så 
kontakt Udbetaling Danmark.

Nyuddannede
For at modtage barselsdagpenge skal du være færdig med 
din uddannelse. Du har ret til barselsdagpenge, også selv om 
du eventuelt er i karensmåneden. Er du ikke færdig med din 
uddannelse, når du får barn, får du først ret til barselsdagpen-
ge fra den dag, du ellers ville være dagpengeberettiget, dvs. en 
måned efter din uddannelses afslutning (karensmåneden).

Eksempel: Du har termin 31. marts og kan dermed gå på 
barsel fra 3. marts (fire uger før terminsdato). Du afslutter din 
uddannelse med et speciale. Hvis du får en forhåndsgodken-
delse af dit speciale 2. marts, kan du gå direkte på barsel dagen 
efter og få barselsdagpenge fra din kommune, også selv om du 
er i karensmåneden. Får du derimod din forhåndsgodkendel-
se 1. april – og du har født 31. marts – kan du først få barsels-
dagpenge efter karensmåneden. I dette tilfælde fra 2. maj. 

Efterlønsordningen er en frivillig, pensionslignende ordning, 
som gør det muligt at trække sig helt eller delvist tilbage fra 
arbejdsmarkedet tidligere end den egentlige pensionsalder. Du 
skal have været med i en a-kasse og betalt til efterlønsordnin-
gen i 30 år for at kunne gå på efterløn. Du skal senest begynde 
at betale efterlønsbidrag den dag, du fylder 30 år. Der er over-
gangsordninger for nogle aldersgrupper.

Efterlønnen er fleksibel
Arbejde og efterløn samtidig kan være en god måde at trappe 
gradvist ned. Du bevarer tilknytningen til din arbejdsplads og 
tager vare på dit helbred. Kontakt MA for at høre nærmere.

Du må arbejde ubegrænset, men alle timer bliver modregnet 
time-for-time i efterlønnen. 

Fortrydelsesordningen
Selv om du i første omgang har valgt efterlønnen fra, har 
du måske mulighed for at fortryde og tilmelde dig efterløns-
ordningen alligevel. Tilmeldingen skal ske senest 15 år før 
efterlønsalderen. Fortrydelsesordningen indebærer, at du kan 
gå på efterløn, men på en nedsat efterlønssats. Find betingel-
serne på ma-kasse.dk.

Læs mere i MA’s brochure ’Den fleksible efterløn for dig, der er 
født før 1. januar 1956’,  eller ’Den fleksible efterløn for dig, der 
er født efter den 1. januar 1956’.

Ret til et seniorjob?
Du har ret til seniorjob, når du har opbrugt dine ydelser fra 
MA (dagpenge og evt. arbejdsmarkedsydelse), hvis du er med 
i efterlønsordningen og har mindre end fem år til efterløns-
alderen, når din dagpengeret udløber. Tidspunktet afhænger 
af din efterlønsalder, som er bestemt af din fødselsdag og 
fødselsår. Aldersgrænsen flyttes i takt med, at efterlønsalde-
ren ændres ifølge den såkaldte tilbagetrækningsreform. Du 
kan se din efterlønsalder på ma-kasse.dk. Du optjener ikke ny 
ret til dagpenge i seniorjobbet.

Det er din kommune, der har pligt til at give dig et senior-
job, og du skal selv ansøge dem om det. Det kan ske tidligst 
tre måneder før og skal være modtaget i kommunen senest 
to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. 
Kommunen skal ansætte dig i et seniorjob senest to måne-
der efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob, dog 
tidligst ved udløbet af din dagpengeperiode. Det skal ske på 
fuld arbejdstid og på overenskomstmæssige vilkår, hvis du er 
fuldtidsforsikret medlem af MA. 

Bliver du syg under din ledighed, giver du straks besked på job-
net.dk. Det er det eneste, du skal gøre.

Når vi får besked fra jobcenteret om din sygemelding, ved vi, at 
du midlertidigt ikke står til rådighed, og vi indkalder dig derfor 
ikke til lovpligtige møder eller andet.

Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft. Du kan 
altså ikke blive væk fra et møde med dit jobcenter eller os, hvis du 
ikke har meldt dig syg på forhånd. Meld afbud direkte til jobcen-
ter, MA eller anden aktør inden mødets start.

Udebliver du flere gange fra et indkaldt møde uden afbud, er vi 
forpligtet til at foretage en rådighedsvurdering.

Det er MA, der udbetaler sygedagpenge til dig de første 14 dage 
af din sygdomsperiode, hvis du er fuldt ledig og modtager enten 
dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse. 

Sygedagpengene er af samme størrelse som dine dagpenge eller 
arbejdsmarkedsydelse.

Er du syg i mere end 14 dage, giver vi besked til din kommune. 
Den skal have nogle oplysninger fra dig, inden den kan udbetale 
dine sygedagpenge udover de 14 dage.

Er du delvis ledig og modtager enten supplerende dagpenge eller 
arbejdsmarkedsydelse, er det kommunen, der udbetaler sygedag-
penge, som svarer til dine dagpenge.

På dit dagpengekort skal du skrive ‘S’ ud for de dage, hvor du er 
syg.

Er du blevet afmeldt jobcentret som følge af din sygeperiode, 
skal du melde dig rask og ledig igen. Ellers kan vi ikke udbetale 
dagpenge til dig.

Flytter du til udlandet, kan du ikke modtage dagpenge. Du 
kan i nogle tilfælde heller ikke bevare dit medlemskab af MA. 
Reglerne om ophold og jobsøgning i udlandet er meget kom-
plicerede. Du bør derfor altid kontakte MA, hvis du overvejer 
at flytte til udlandet. 

Får du arbejde i et EØS-land (EU, Schweiz og Færøerne), skal 
du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der. Der er regler for 
overførsel af a-kasseanciennitet mellem EØS-landene.

Meld dig ikke ud af MA, før du er sikker på, at du er omfattet 
af det andet lands arbejdsløshedsforsikring.

Får du arbejde i et land uden for EØS, kan du fortsætte som 
medlem i MA. Rejser du til udlandet med et andet formål end 
at arbejde, kan du også bevare dit medlemskab af MA.

Jobsøgning i et EØS-land
Du har under visse betingelser mulighed for at få dine dag-
penge med i op til tre måneder, hvis du rejser til et EØS-land 
for at søge arbejde der. Inden afrejsen skal du som hovedre-

gel have været tilmeldt dit jobcenter som ledig i mindst fire 
uger, og du skal have tilladelse fra MA. Kontakt os derfor i god 
tid inden du rejser.

Jobsamtale i udlandet
Du har mulighed for at rejse til udlandet i op til fem kalender-
dage, imens du er på dagpenge, hvis din rejse skyldes, at du 
skal til en jobsamtale hos en udenlandsk arbejdsgiver. 

Du skal inden afrejsen dokumentere over for MA, at du har 
en konkret aftale, og du skal meddele dit jobcenter og MA, hvor 
længe dit ophold i udlandet vil vare. 

Bliver du i udlandet ud over de fem kalenderdage, mister du 
retten til dagpenge allerede fra din afrejsedag, og indtil du igen 
står til rådighed i Danmark.

Lykkelige omstændigheder? Efterløn? Seniorjob?

Fødsel

Mor  4         14 32 (tilsammen)

Far       2

Dagpenge under barsel

Bliver du syg?
Flytter du til udlandet?



ma-kasse.dk

magistrene.dk

andenaktoer.dk

facebook.com/MagistrenesAkasse

twitter.com/magistrenes

linkedin.com/company/magistrenes-a-kasse

Brug os
MA’s medarbejdere har stor viden om forhold og regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet. Vi har samti-
dig en meget omfattende viden om dit arbejdsmarked som universitetsuddannet bachelor, kandidat eller 
ph.d. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi. Det gælder både på 
hovedkontoret i København og på regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg.

MA - Aalborg

Østerågade 19, 3. sal

9000 Aalborg

70 20 39 71

MA - København

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

70 20 39 71

MA - Odense

Slotsgade 21B, 4.sal

5000 Odense C

70 20 39 71

MA - Aarhus

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal

8000 Aarhus C

70 20 39 71
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