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Studerende kan arbejde ved siden af studiet. Dermed kan de ligesom almindelige 
lønmodtagere mv. opfylde kravene til ordinære dagpenge og få beregnet en indivi-
duelt dagpengesats, når de dimitterer fra en uddannelse.  
 
Denne mulighed styrkes yderligere ved, at det foreslås at øge incitamentet til at ar-
bejde under uddannelse ved at hæve, hvor meget man må tjene ved siden af SU’en 
med 4.000 kr. om måneden. Reglerne for at opfylde kravene til ordinære dagpenge 
og satserne for SU fribeløb fremgår af boks 1. 
 

 
Det er i høj grad lærlinge og elever, som modtager en elevløn under studiet og sam-
tidig er medlem af en a-kasse, som vil kunne opfylde kravene til ordinære dag-
penge. I tabel 1 fremgår et par beregningseksempler, som illustrerer forskellige ni-
veauer for lønindkomst og dermed potentielt individuelt beregnet dagpengesats. 
Det skal bemærkes, at forslaget om at halvere dagperioden kun gælder for dimit-
tenddagpengemodtagere, og dermed vil dimittender, som går over på ordinære dag-
penge, kunne undgå at få reduceret deres dagpengeperiode. 
 
 

Boks 1 
Regler for optjening og beregning af dagpengesats samt satster for SU fribeløb 

Optjening af ret til dagpenge  

• Ret til dagpenge kræver mindst 12 måneders a-kassemedlemskab samt en indkomst på 243.996 kr. 
inden for de seneste tre år, hvor der maksmalt kan medtages  20.333 kr. pr. måned til optjeningen. 
Personen skal været a-kassemedlem i optjeningsperioden.  

Beregning af dagpengesats   

• Beregningsgrundlaget for satsen er som udgangspunkt de bedste 12 måneders indkomst inden for de 
seneste 24 måneder.  

• Satsen beregnes som 90 pct. af den gennemsnitlige månedsindkomst (efter AM-bidrag) i de 12 måneder 
– dog maksimalt 19.322 kr. pr. måned   

Saster for SU fribeløb 

• Månedsfribeløb for ungdomsuddannelser er 9.069 kr. pr. måned.  

• Månedsfribeløb for videregående uddannelser er 13.711 kr. pr. måned. 

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau. 
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Tabel 1 
Beregningseksempel på dimittender som opfylder kravene til ordinære dagpenge sammenholdt med 
reduceret dimittendsats for ikke-forsørgere 

Kr. pr. måned, 2021-pl     

Lønindkomst før skat 10.000 15.000 20.000 25.000 
Individuelt beregnet dagpenge-
sats 8.280 12.420 16.560 19.322* 

Dimittendsats ikke-forsørgere 
under 30 år  9.500 9.500 9.500 9.500 

Dimittendsats ikke-forsørgere 
over 30 år 12.000 12.000 12.000 12.000 

 

Anm.: *Maksimale dagpengesats i 2021. 
  


