
Kender din virksomhed 
 Sporskifteordningen?

En medarbejder kan deltage i efteruddannelse som fx AMU-kur-
ser, indledende dele af en videregående uddannelse og eventuel 
vejledning og praktik i op til 40 dage inden for en periode på 
seks måneder. Alle kursusudgifter kan blive dækket af ordnin-
gen, hvis kurserne giver erhvervsrettede kvalifikationer og kom-
petencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

Sporskifteordningen giver mulighed for, at ned slid
nings truede medarbejdere kan hjælpes videre til en 
ny jobfunktion i samme virksomhed eller til et job i 
en anden virksomhed.



Virksomheden kan yderligere få udbetalt lønkompensation på 
op til 260 kr./time og få dækket omkostninger til administration 
og koordinering svarende til maksimalt fem timer à 260 kr. pr. 
sporskiftepakke, der kan omfatte en eller flere medarbejdere i 
virksomheden.

Det er virksomheden, der skal søge om støtte fra sporskifteord-
ningen, og det skal ske i tæt samarbejde med medarbejderen. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administre-
rer sporskifteordningen.

Læs mere om Sporskifteordningen her og hent ansøgningsske-
maet her:

https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/sporskifte-2018/





Eksempler på sporskifte 
inden for murerfaget:

En ung murersvend har fået en arbejdsskade. Han tager en del 
AMU-kurser inden for Ejendomsfunktionærområdet. Virksom-
heden, som han var ansat i, hjælper med at finde 4 ugers praktik 
som ejendomsfunktionær, hvorefter han får arbejde som vice-
vært.

En ældre murer er blevet slidt ned af at stable sten hver dag og 
vil gerne have lidt afvekslende arbejde. Hun får truckcertifikat, 
stort kørekort og derefter lastbilmonteret krancertifikat. Hun vil 
herefter kunne fortsætte i virksomheden, fordi hun nu kan lave 
blandet arbejde. Dels kører hun rundt med materialer til plad-
serne, og dels kan hun stadig lave lidt spjæld.

En ældre murer får skade i skulderen. Han går i gang med hånd-
værkertaksatoruddannelsen og kombinerer sporskifte med SU. 
Han får efterfølgende arbejde hos et forsikringsselskab, hvor 
han takserer bygningsskader. Her bruger han både sin viden fra 
murerfaget og fra sin nye uddannelse.

En murer starter på uddannelsen som byggekoordinator og får 
de første 40 dage med fuld løn fra Sporskifteordningen. Deref-
ter forsætter han på SU. Efter endt uddannelse, starter han som 
byggekoordinator i samme virksomhed.

Ved eventuelle spørgsmål kan du skrive til STAR på star@star.dk

Information om ordningen er støttet af:


