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Baggrund 

Der gælder i dag forskellige regler for, hvornår og hvordan en test i læse-, skrive- 
og regnefærdigheder skal tilbydes i beskæftigelsesindsatsen. Det er på trods af, at 
alle borgere i Danmark til enhver tid, gratis kan tage en læse-, skrive- eller regne 
test og/eller et FVU-kursus på den lokale VUC eller anden udbyder af FVU-
undervisning. Der er altså i beskæftigelseslovgivningen fastsat mere detaljerede 
regler for læse-, skrive-, regnekurser og test, end der er i Undervisningsministeriets 
lovgivning.  
 
Samtidig fastslår OECD's PIAAC-undersøgelse, at ca. 580.000 danskere har basa-
le læsevanskeligheder. Det tilsvarende tal for regnevanskeligheder er ca. 530.000. 
Der er derfor god grund til, at jobcentret bør være opmærksomt på at adressere de 
udfordringer, borgerne kan have med grundlæggende færdigheder. Der er på den 
baggrund behov for, at der kommer en klar sammenhæng mellem undervisnings- 
og beskæftigelsessystemets lovgivninger. 
 
Efter beskæftigelsesindsatslovgivningen: 
 Dagpengemodtagere under 25 år uden en ungdomsuddannelse skal i dag have 

en læse-, skrive- og regnetest efter senest en måneds sammenlagt ledighed.  
 Dagpengemodtagere over 25 år uden en ungdomsuddannelse skal efterspørge 

et læse-, skrive-, regne-, eller ordblindekursus for at få en læse-, skrive- og reg-
netest.  

 Kontanthjælpsmodtagere1 uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 
skal tilbydes en læse-, skrive- og regnetest af jobcentret.  

 Uddannelseshjælpsmodtagere uden en ungdomsuddannelse skal testes inden 
for en måned. 

 
Modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp har ret til tilbud om et 
læse-, skrive- eller regnekursus, hvis en test viser behov herfor. 
 

Initiativ 

Reglerne forenkles på følgende vis: 
 Alle uanset uddannelsesbaggrund, der skal have en indsats efter lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats (LAB), får ret til en test, medmindre jobcentret vurde-
rer, at der åbenlyst ikke er behov herfor. Tid og sted for testen aftales med job-
centret. 

 

1 Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 



 

  Side 2 af 3 
 
 
 
 
 
 

 

 Unge under 25 år på dagpenge med et uddannelsespålæg og uden en ung-
domsuddannelse skal ligesom uddannelseshjælpsmodtagere uden en ungdoms-
uddannelse testes inden for en måned. 

 Alle, der skal have en indsats efter LAB, uanset uddannelsesbaggrund får ret til 
et læse-, skrive- og regnekursus, hvis en test viser, at der er behov for det.  

 

Det betyder, at fx også sygedagpengemodtagere som udgangspunkt får ret til en 
læse-, skrive- og regnetest. Førtidspensionister og ledige selvforsørgende er ikke 
omfattet. Se bilag. 
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Bilag 

 

             Tabel 1. Gældende regler og regler fremadrettet vedr. læse-, skrive- og regnetest 

Målgruppe Gældende regler  Regler fremadrettet - 

tid og sted for test 

aftales med jobcen-

tret 

Regler fremadrettet - 

testes senest efter en 

måneds ledighed 

Dagpengemodtagere over 25 år 

uden ungdomsuddannelse 

 

Personer, der efterspør-
ger et læse-, skrive-, 
regne-, eller ordblinde-
kursus, skal tilbydes en 
læse-, skrive- eller reg-
netest. Tid og sted her-
for aftales med jobcen-
tret.  

x 

 

 

Dagpengemodtagere under 25 år 

uden ungdomsuddannelse 

Personen skal læse-, 
skrive- og regnetestes 
senest efter 1 måneds 
sammenlagt ledighed. 
 

x  

Øvrige dagpengemodtagere  Ingen særregler x  

Kontanthjælpsmodtager uden 

erhvervskompetencegivende 

uddannelse* 

Jobcenteret skal tilbyde 
personen at blive testet. 
Jobcentret skal aftale 
med personen hvornår 
og hvor testen skal 
foretages. 

x 

 

 

 

 

 

 

Øvrige kontanthjælpsmodtagere Ingen særregler x  

Dagpengemodtagere under 25 år 

med et uddannelsespålæg og uden 

ungdomsuddannelse 

Personen skal læse-, 
skrive- og regnetestes 
senest efter 1 måneds 
sammenlagt ledighed. 

 x 

Uddannelseshjælpsmodtagere* 

uden ungdomsuddannelse 

 

Personen skal testes 
senest efter en 1 måneds 
sammenhængende le-
dighed fra første hen-
vendelse om hjælp til 
kommunen. 

 x 

Øvrige uddannelseshjælpsmodta-

gere 

Ingen særregler x  

Revalidender Ingen særregler x  

Ledighedsydelsesmodtagere Ingen særregler x  

Sygedagpengemodtagere Ingen særregler x  

Resourceforløbsydelsesmodtagere Ingen særregler x  

* Integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet er også omfattet af målgruppen. 
Anm: Når der henvises til læse-, skrive- og regnetest er der tale om den gældende FVU-test efter Undervisningsministeriets 
regler. ”Ingen særregler” betyder det, at der ikke er særregler for denne gruppe, men jobcentret kan altid pålægge en person at 
tage en test, hvis det vurderes, at der er behov herfor.  


