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Kære medlem
Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner 
– og svare på de spørgsmål – som vores medlemmer typisk er 
usikre eller nysgerrige på. 

Over 30.000 sider beskæftigelseslovgivning kan skabe meget 
utryghed – for har jeg nu forstået det rigtigt – rammer en eller 
anden regel mig på pengepungen? 

Men start med en rundtur på de næste sider; så kommer du 
noget af usikkerheden til livs. 

Venlig hilsen

Marianne Rossander
Rådgivningschef
Juli 2017

PS: Bemærk side 22-23, som giver overblik  
over, hvor du finder mere information på  
hjemmesiden ma-kasse.dk
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Hvornår skal jeg til møde?
Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, indkalder MA dig til 
et velkomstmøde, hvor du introduceres til dagpengesystemet. 
Uddybet på hjemmesideVelkomstmøde

Det første halve år skal du til samtale i jobcentret/anden 
aktør hver måned. Den første samtale kaldes en fællessamtale 
– MA deltager i nogle tilfælde sammen med jobcentret
(gælder også to møder senere i forløbet). Du skal også 

MA

Jobcenter

MA/
jobcenter

Velkomstmøde

Fællessamtale

Samtale

Rådigheds-
samtale

Samtale

Aktivering 
(under 30 år/
over 50 år)

Samtale

1. måned 2. måned 3. måned 4. måned

https://ma-kasse.dk/kurser-moder/cv-moede-nyledige/
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Samtale

Fællessamtale ved 
4-6 måneders ledighed

Rådigheds-
samtale

Samtale

Aktivering 
(30-49 år)

Rådighedssamtale 
efter behov

Samtaler ca. hver 3. måned

Fællessamtale efter 16 måneders 
ledighed – intensiveret indsats

til en rådighedssamtale hos MA efter henholdsvis 
tre og seks måneder – du får direkte besked. Uddybet 
på hjemmesidenRådighedssamtale + Samtaleforløb

Efter det første halve år skal du til samtale i jobcentret/
anden aktør cirka hver tredje måned og til rådigheds-
samtale hos MA efter behov.

5. måned 6. måned 7.-24. måned

https://ma-kasse.dk/kurser-moder/raadighedssamtale/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/kort-om-dagpenge/samtaler-akasse-jobcenter/


Selvbetjeningen
Selvbetjeningen er hovedpulsåren i din digitale kontakt 
med MA (vi benytter ikke eBoks) – du skal logge på med 
NemID af sikkerhedsmæssige årsager. 

Det er her, du udfylder dit dagpengekort, finder blanket-
ter og holder din joblog (side 10-11) opdateret. Og her du 
finder dine breve fra og til MA – alle breve og beskeder 
sendes digitalt. 

Du har din egen indbakke og sendt post, så du altid kan 
(gen)se post til og fra os. Sikr venligst, at din emailadresse 
på selvbetjeningen er korrekt (Post, Indstillinger); så får 
du automatisk besked, når der er post til dig. 

Du kan også oplyse dit mobilnummer og modtage en sms, 
når der er nyt. Sektion på hjemmesidenSelvbetjening
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https://ma-kasse.dk/selvbetjening/
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Nøglebegreber
Krav til din jobsøgning
For at få dagpenge skal du være aktivt jobsøgende, blandt 
andet skal du søge flere job om ugen. Du skal være realistisk 
og søge inden for dit faglige område, men også være fagligt 
og geografisk mobil. Uddybet på hjemmesiden, herunder 
hvad præcist der tæller med som ’jobsøgning’
Krav til din jobsøgning

MA’s rådighedsvurdering
Kun MA – ikke jobcentret – godkender din rådighed. Du skal 
stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at opfylde en af de 
centrale forsikringsbetingelser i systemet og dermed have 
ret til at modtage dagpenge. Uddybet på hjemmesiden
Sådan står du til rådighed
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https://ma-kasse.dk/dagpenge/kort-om-dagpenge/krav-til-jobsoegning/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/kort-om-dagpenge/staa-til-raadighed/


Aktivering (jobcentret)
Du har ret og pligt til ét aktiveringstilbud (fx virksomheds-
praktik og job med løntilskud), som skal vare sammenlagt 
mindst to uger. Du kan selv tage initiativ til at komme i 
aktivering, også flere gange. Hvis du er under 30 år eller er 
fyldt 50, skal du aktiveres senest efter 13 ugers ledighed. 
Hvis du er 30-49 år, skal du aktiveres senest efter 26 ugers 
ledighed. Uddybet på hjemmesidenAktivering

Min plan (jobcentret)
’Min plan’ er en aftale om blandt andet aktivering, som du 
laver i samarbejde med dit jobcenter eller den anden aktør, 
du er tilknyttet. Den skal være afstemt med arbejdsmarkedets 
behov og dine egne ønsker og skal godkendes af dit jobcenter. 
Du har pligt til at overholde Min plan for at bevare din ret 
til dagpenge. Uddybet på hjemmesidenMin plan
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https://ma-kasse.dk/dagpenge/arbejde-paa-dagpenge/aktivering/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/kort-om-dagpenge/min-plan/
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Din joblog
Hver uge skal du registrere alle dine jobsøgninger i din 
digitale joblog. Du finder den både i MA’s selvbetjening 
og på din personlige side på jobnet.dk. Ændringer slår 
igennem begge steder, så du behøver kun udfylde den 
ét af stederne. 

Både MA og jobcentret/anden aktør har adgang til at se 
din joblog. Du skal uploade en ansøgning på jobloggen 
mindst en gang om måneden.
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Tilbud til MA’s medlemmer
Brug os fra første dag, så du hurtigt kommer tættere på et job. 

I MA får du:

✔ adgang til et bredt udbud af workshops, temadage, events, 
branchearrangementer, åben feedback, virksomhedsbesøg 
mm. Se hjemmesidenKurser og møder

✔ adgang til individuelle karrieresamtaler – book via  
hjemmesidenKarrieresamtale

✔ adgang til forsikringsrådgivere med sort bælte i den  
danske dagpengelovgivning.

✔ adgang til den gratis mobilavis Føljeton (se koden  
i selvbetjeningen i brevet ’Vigtig information ved  
ledigmeldelse’). Uddybet på hjemmesidenFøljeton
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https://ma-kasse.dk/kurser-moder/
https://ma-kasse.dk/kurser-moder/karrieresamtale/
https://ma-kasse.dk/bliv-medlem/rette-a-kasse-dig/foeljeton-gratis-mobilavis-ledige-medlemmer/


Jobsøgning – hands on!
Du ønsker dig formentlig et job mere end noget andet. 
På velkomstmødet har du fået vores brochure, som opsamler 
MA-karriererådgivernes ekspertviden om jagten på job. 
Den ligger også på hjemmesidenJobsøgning – hands on!
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https://ma-kasse.dk/wp-content/uploads/2015/06/Jobsøgning-hands-on_jan-2017.pdf


Dit dagpengeoverblik: 
’Mine dagpenge’
Du kan selv nøje følge med i dit dagpengeforbrug på dit dag-
pengeoverblik: ’Mine dagpenge’ (virker fra midt i august 2017). 
Du finder overblikket, når du logger på selvbetjeningen eller 
på jobnet.dk. Dagpengeretten er på 3.848 timer (svarende til 
to år). Pr. måned svarer det til 160,33 timer.

Du forbruger kun af de timer, du får dagpenge for – så hvis 
du fx arbejder tre dage i en uge og får dagpenge i to dage, 
så forbruger du kun 14,8 timer af månedens 160,33 timer. 
Reglerne for at arbejde og supplere med dagpenge er omtalt 
på side 16-17.

Fleksibel forlængelse
For hver time du arbejder og får udbetalt løn, kan du for-
længe din dagpengeret med to timer. Et eksempel: Du har 
haft 30 timers arbejde med løn, imens du er på dagpenge. 
Disse timer kan du så at sige ”ombytte” til 60 timer med 
dagpenge, hvis din dagpengeret står til at udløbe.
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Hvad må du, når 
du er på dagpenge?
Supplerende dagpenge
Har du et arbejde på mindre end fuld tid, kan du supplere 
med dagpenge under visse betingelser. Du skal fortsat være 
tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde, 
og du skal være aktivt jobsøgende til et fuldtidsjob. Du kan 
kun få supplerende dagpenge, hvis du kan sige op uden varsel 
– kan du ikke det, skal du have en såkaldt frigørelsesattest. 
Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger. 
Hvis vi skal udbetale for mindre end 14,8 timer på en 
måned, sker der ingen udbetaling. Uddybet på hjemmesiden
Supplerende dagpenge

Jobsøgning i et EØS-land
Du kan få op til tre måneder på dagpenge til at søge job, når 
du opholder dig i et EØS-land (EU + Norge, Island og Liechten-
stein). Og du kan få dagpenge, hvis du skal til en ansættelses-
samtale i udlandet. Kontakt os, inden du rejser, så du er sikker 
på, at formalia er i orden. Uddybet på hjemmesiden
Jobsøgning og samtaler i udlandet
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https://ma-kasse.dk/dagpenge/arbejde-paa-dagpenge/supplerende-dagpenge/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/soeg-job-gaa-samtale-udlandet/


Honoraropgaver, freelance, 
selvstændig bibeskæftigelse
Reglerne på området er kom-
plicerede og kan ikke rummes i 
en pixibog. Dagpengesystemet er 
i den grad udviklet til lønmodtagere 
– så frie agenter, freelancere og løst-
ansatte kan let fare vild. Så spørg MA! 
Start gerne med denne brochure 
Kom godt i gang som selvstændig – og besøg også hjemmesiden: 
Freelance- og honorararbejde + Selvstændig bibeskæftigelse

Frivilligt, ulønnet arbejde
Hvis dine fritidsaktiviteter ikke på nogen måde kan sammen-
lignes med indtægtsgivende arbejde, kan du dyrke dem uden 
problemer. Inden du siger ja til frivilligt arbejde i fx en organi-
sation, skal du søge MA om at få det godkendt sammen med  
dagpenge. Uddybet på hjemmesiden Frivilligt, ulønnet arbejde
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https://ma-kasse.dk/wp-content/uploads/2015/06/Kom-godt-i-gang-som-selvst%C3%A6ndig_april_2017.pdf
https://ma-kasse.dk/dagpenge/arbejde-paa-dagpenge/freelance-og-honorararbejde/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/arbejde-paa-dagpenge/selvstaendig-bibeskaeftigelse/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/arbejde-paa-dagpenge/frivilligt-uloennet-arbejde/


Dagpengekortet
Hver måned skal du indsende et dagpengekort (ydelseskort). 
Det kan du fra en bestemt dag i slutningen af måneden – 
typisk en uge før måneden slutter. Du modtager besked fra 
MA, når dagpengekortet er tilgængeligt i selvbetjeningen.
I forhold til månedens sidste dage er du nødt til at gætte dig 
frem, når du udfylder dagpengekortet. Du får så pengene for 
disse dage aconto, og vi regulerer op eller ned næste måned, 
når vi har informationerne fra SKATs eIndkomst.

NB: Du skal udfylde og indsende kortet samme dag, som det er 
tilgængeligt i selvbetjeningen. Så modtager du dine dagpenge 
sidste bankdag i måneden på din Nemkonto.

Hvis kortet indsendes mere end en måned og 10 dage 
efter månedens udløb, er dagpengene for den pågældende 
måned tabt. 
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Sådan gør du
Klik på fanen 
Dagpenge i selv-
betjeningen. 

Vælg Indsend 
dagpengekort 
– og vælg måned. 

Videovejledning 
mm. på hjemmesiden: 
Ydelseskort: 
Dagpengekort
 og efterlønskort
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https://ma-kasse.dk/selvbetjening/ydelseskort/
https://ma-kasse.dk/selvbetjening/ydelseskort/
https://ma-kasse.dk/selvbetjening/ydelseskort/


Sygdom, ferie og barsel
Sygdom
Meld dig syg første dag på jobnet.dk. MA får automatisk 
besked. Det er også på jobnet.dk, du skal melde dig rask 
igen. Når du er syg, bliver dine dagpenge til sygedagpenge. 
Du skal ikke søge job og gå til møder, imens du er syg. 
Uddybet på hjemmesidenSygedagpenge

Ferie
Ferie meldes senest 14 dage før feriestart på jobnet.dk. Hvis 
der er mindre end 14 dage, kontakt da dit jobcenter eller anden 
aktør – men du kan ikke være sikker på at få det godkendt! 
Du skal søge om feriedagpenge på MA’s selvbetjening – du 
får dem ikke automatisk. Uddybet på hjemmesidenFerie

Barsel
Er du ledig, skal du give os besked om din barsel cirka en uge 
før din orlov. Du skal afmelde dig på jobnet.dk, når din barsel 
starter. Vi giver besked til Udbetaling Danmark om, at du 
søger barselsdagpenge – og de udbetaler så dine barselsdag-
penge. Er du ledig efter endt barsel, skal du tilmelde dig jobnet.
dk igen. Uddybet på hjemmesidenBarsel
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https://ma-kasse.dk/dagpenge/ferie-sygdom-barsel/sygedagpenge/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/ferie-sygdom-barsel/ferie/
https://ma-kasse.dk/dagpenge/ferie-sygdom-barsel/barsel/


Udbetaling af dagpenge
Du vil få udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til 
dagpenge hele måneden uden fradrag. Udbetalingen er den 
samme uanset antal dage i måneden. Og pengene står på 
din Nemkonto den sidste bankdag i måneden. 

Du kan højst få 18.395 kr.  brutto om måneden i 2017. 
Vi beregner din sats på baggrund af dine bedste 12 måneder 
med A-og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder. 
Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden. 
Du skal først have beregnet en ny dagpengesats, når du
har optjent en helt ny dagpengeret på to år.

Særligt for dimittender
Er du dimittend uden forsørgerpligt, kan du højst få 13.151 kr. 
brutto om måneden. Dimittender med forsørgerpligt kan højst 
få 15.080 kr. brutto. Dimittender kan få beregnet en ny højere 
sats efter seks måneder, hvis de har haft mindst tre måneder 
med arbejde og indtægt siden dimissionen, og denne indtægt 
har en størrelse, der vil berettige hertil. 
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Søgefelt i toppen af alle sider

Servicemenuer: Om MA, Kontakt og English

Vores karriererådgivning
(det første job, ansøgning og cv, jobsamtalen, 
kompetenceafklaring, jobdatabaser mm.)

Aktuelle kurser og møder (arrangementer)
(velkomstmøde, personlige samtaler, workshops, 
virksomhedsbesøg, temadage mm.)

Dagpengereglerne
(udbetalingssatser og -kalender, guides for nyledige, arbejde 
samtidig med dagpenge, ferie/sygdom/barsel, udland mm.)

Efterlønsreglerne

Nyhedssektionen

Indmeldelse og selvbetjening

Udsnit af aktuelle arrangementer

Aktuelt emne, som skiftes løbende

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brug hjemmesiden
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Søg – og du skal finde
I toppen overalt på hjemmesiden finder du et søgefelt 
– prøv det! Hvis du mod forventning ikke finder det, 
du søger, så skriv meget gerne til input@ma-kasse.dk 
Så fikser vi det.

Du er også velkommen til at foreslå nye emner til næste 
udgave af pixibogen. På forhånd tak.

mailto:input%40ma-kasse.dk?subject=

