Kompetanseutvikling i forbundet
Kom-i-gang-brosjyrer
Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt
over alle dokumentene finner du på forbundets websider

Brosjyre nr. 10

Økonomisk støtte - veiledning

Rett til videregående opplæring for voksne
Voksne som ikke har gjennomført videregående opplæring, har rett til dette finansiert
fra det offentlige. Vi tenker her på folk som ikke har noen form for formell
fagutdanning, som for eksempel fagbrev. Det vi tradisjonelt kaller hjelpemontører
faller inn under denne kategorien. Mer om denne ordningen finnes på følgende
webside:
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

Studielån
Studielån gis også til voksne for høyere utdanning, herunder også støtte til
studiekompetanse. Mer om denne ordningen finnes på følgende webside:
http://www.lanekassen.no/

Andre muligheter:
Det finnes muligens andre lokale ordninger. Ring i så fall til fylke eller kommune for å
høre.

Ordninger i fagbevegelsen:
LOs utdanningsfond
LO har fond som dekker mange typer utgifter knytta til lengre eller kortere utdanning.
Ordningen har begrensninger knytte til hvilket forbund, og hvilken overenskomst en
er knytta til. Videre stilles det krav til hvor lenge en har vært organisert. Fondet gir
støtte i størrelsesorden 4 000 - 12 000 kroner.

Kontoradresse:
EL & IT Forbundet

Telefon:
23 06 34 00

Bankgiro:
9001.07.20965

E – post:
firmapost@elogit.no

Internett:
http://www.elogit.no

Youngsgt. 11c
0181 Oslo

Telefaks:
23 06 34 01

Organisasjonsnr.:
880 522 892 MVA

E – post til saksbehandler:

Tlf. saksbehandler:
23 06 34 BJ

Eksakt om LOs regler finner du på følgende adresse:
https://utdanningsfond.lo.no/Default.aspx

EL og IT Forbundet
Forbundet har flere fond hvor det gis støtte fra. Medlemmer på
Landsoverenskomsten (installasjon) har bl.a. et godt tilbud. Dette fondet gir støtte for
inntil 2 ukers tap av lønn under utdanning.
Oppdatert sum finner du på søknadsskjema på hjemmesiden:
http://elogit.no/utdanningsfond-lok
For spørsmål om ordningene, send e-post til:
dag.langer.andersen@elogit.no, mobil: 916 24 742
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