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Uddannelser der berettiger til bidragsfritagelse, jf. lovens § 20, stk. 4. 

Nedenstående uddannelser vil give ret til bidragsfritagelse i den lønnede periode, der er 

angivet i aftalen: 

1) 

Erhvervsuddannelser 

2) 

Laborantuddannelsen 

Landmålingsteknikeruddannelsen 

Levnedsmiddelteknikeruddannelsen 

Eksportteknikeruddannelsen 

Tilsynsteknikeruddannelsen 

Handelsakademiuddannelserne 

Obligatorisk erhvervspraktik (tif-kurser, værkstedsskole/kursus og htx) som betingelse for 

optagelse i videregående uddannelser 

Diplomingeniøruddannelsen med hensyn til integreret erhvervspraktik 

Levnedsmiddelingeniøruddannelsen, 6 måneder 

Mejeriingeniøruddannelsens studiestartbetingelse, 9 måneder 

Forstkandidat, 9 måneder 

Arkitektstuderende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og 

Arkitektskolen i Aarhus, 14 uger 

Journalistuddannelsen, jf. lov om Danmarks Journalisthøjskole 

Pædagoguddannelsen 

Hospitalslaborantuddannelsen 

Sygeplejerskeuddannelsen 

Radiografuddannelsen 

Økonomauddannelsen 

Køkkenlederuddannelsen 
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Maskinmesteraspirant via den 1-årige værkstedsskole 

Styrmandsaspirant 

Skibsassistentuddannelsen 

Skibsofficeruddannelsen 

Erhvervsfiskeruddannelsen 

Skovteknikeruddannelsen 

Farmakonomuddannelsen 

Andre uddannelser i den ifølge aftalen lønnede periode, såfremt såvel skoleophold som 

praktikophold er reguleret ved eller i henhold til lov. 

3) 

Bidragsfritagelse kan ydes i indtil 3 år i den ifølge aftalen lønnede uddannelsestid 

for følgende uddannelser: 

Grunduddannelser i DSB til: 

Togbetjent 

S-togsrevisor 

Lokomotivfører 

Lokomotivfører S-tog 

Banebetjent 

Kabelmontør 

Sikringsmontør 

Kørestrømsmontør 

Telemontør 

Omformermontør 

Styringsmedarbejder 

Kontormedarbejder 

Banehåndværker 
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Uddannelser i Post Danmark til: 

Assistent 

Kontorassistent/kontorfunktionær 

ToldSkats faglige grunduddannelse 

Statens skatte- og afgiftsuddannelse 

Politiskolens Grunduddannelse 

Grunduddannelserne på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter 

(fængselsfunktionær, værkmester og fængselsassistent) 

Uddannelse til officer i Forsvaret og til fast befalingsmand i det statslige regionale 

redningsberedskab 

Uddannelse til konstabel i Forsvaret, herunder konstabler med lærlingekontrakt 

Uddannelse til sergent (stampersonel) i Forsvaret samt til stampersonel i det statslige 

regionale redningsberedskab 

Uddannelse til skibsfører og maskinmester i Forsvaret 

Uddannelse til flyveleder i Forsvaret 

Uddannelse til pilot i Forsvaret 

Civil flyvelederuddannelse 

Grunduddannelse til fiskeribetjent 

Assistentaspirant i Københavns Kommune 

Rederiernes elevuddannelser, dvs. den 2-årige shippinguddannelse, den 2-årige 

økonomiuddannelse, den 3-årige korrespondentuddannelse og den 2-årige 

industrielevuddannelse 

Montørelev- og teleteknikeruddannelsen (el- og teleselskaber) 

Bank- og sparekasseelevuddannelsen 

Forsikringselevuddannelsen 

Revisor- og ejendomsmægleruddannelsen, jf. lov om åben uddannelse 

Gulvbelægningsbranchens 2-årige gulvlæggeruddannelse 
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Plastmageruddannelse (2-årig), jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 

Glasmageruddannelsen (3-årig), jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 

Glassliberuddannelsen (3-årig), jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 

Entreprenørområdets længerevarende specialarbejderuddannelser (2-årig specialarbejder, 

2-årig betonmager, 1 1/2-årig tagdækker, 2-årig anlægsuddannelse for specialarbejdere, 1 

1/2  årig murerarbejdsmanduddannelse og 2-årig stilladsarbejderuddannelse), jf. lov om 

arbejdsmarkedsuddannelser 

Vaskeriassistentuddannelsen, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 

Vejasfaltuddannelsen, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 

Serviceassistentuddannelsen (2 1/2-årig), jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 

Diakonhøjskolens socialpædagogiske uddannelse 

Vinkyperuddannelsen (1-årig praktikuddannelse, Vinkyperforeningen) 

Herregårdsskytteelev 

Skindsorterelev (Danske Pels Auktioner) 

Dansk Ride Forbund og Dansk Ride-Instruktørforenings træner- og berideruddannelse 

Danske Reklamebureauers Brancheforenings uddannelser på DRBskolen til art director, 

projektleder og tekstforfatter 

Tegner- og grafikerelever i reklamebranchen 

Auktionselev hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner 

Jockey 

Golftræneruddannelsen/Danish Golf Professional 

Tandklinikassistentuddannelsen (2 1/2-årig, Dansk Tandlægeforening) 

Veterinærsygeplejerske eksamineret af Den Danske Dyrlægeforening 

Hundefrisøruddannelsen 

 

Privatbanernes grunduddannelser til: 

Togbetjent 
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Stationsbetjent 

Lokomotivassistent 

Banebetjent 

Depotbetjent 

Banehåndværker 

Mekaniker 

Kontorassistent/kontorfunktionær 

Trafikelev 

Garveruddannelsen 

Lærerpraktikant fra Den Frie Lærerskole i Ollerup 

Skuespilleruddannelsen 

Zoologisk konservator 

Elever, der gennemgår uddannelsen til træningsterapeut på Optræningscentret i 

Karlslunde. 

Andre praktikuddannelser med løn, der er aftalt eller godkendt af vedkommende 

overenskomstparter eller anerkendt af vedkommende brancheorganisation eller er fastsat 

af en offentlig myndighed som betingelse for at opnå autorisation eller lignende eller som 

betingelse for at deltage i eller afslutte en videregående uddannelse. 


