Fælles om at hjælpe

Samarbejde for dig
Den første samtale, du skal til er en CV samtale med din A-kasse. Den næste er en
samtale med både A-kassen og Jobcentret. På den måde kan vi bedst lave aftaler
til fordel for dig og hjælpe dig bedst muligt med at komme hurtigt tilbage på arbejde.
Inden for det første halve år af din ledighed skal du booke en samtale med jobcentret om måneden. Ved den 5 eller 6 samtale er din A-kasse med igen, med
mindre du selv frabeder dig det.
Alle samtalerne har det samme mål: At hjælpe dig med at vende tilbage til arbejde så hurtigt som muligt.

Kontakt Jobcenter Langeland
Havnegade 118
5900 Rudkøbing
Telefon: 6351 6280
jobcenter@langelandkommune.dk

Dagpenge

A-dagpenge

Husk!

Hvad er det

Når du bliver ledig skal du...

Arbejdsløshedsdagpenge er din forsikring, som du modtager, hvis du er blevet
ledig men er medlem af en A-kasse og har sparet timer nok op.

Optjening
For at være berettiget til at modtage dagpenge, skal du have arbejdet 52 uger (1924
timer) inden for de seneste 3 år og have været medlem af A-kassen i mindst 1 år.
Du har ret til dagpenge i 2 år (104 uger).
Hvis du ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening. Har du haft arbejde
som lønmodtager på fuldtid eller deltid, mens du har haft din nuværende dagpengeret, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, siden du sidst fik en
dagpengeret. I perioden frem til d. 30. juni 2017 omregner vi timerne til uger, og du
skal have haft mindst 9,25 timer, for at du kan få forlænget din dagpengeperiode.
Kravet på de 9,25 timer falder bort d. 1. juli 2017, og så kan du bruge alle timerne.
Bruger du timerne til at forlænge din dagpengeret, kan du ikke også bruge dem til at
optjene en ny dagpengeret.

Hel eller deltidsforsikret eller dimittend?
Du kan enten være hel– eller deltidsforsikret. Hvis du arbejder mindre end 30
timer om ugen, kan du selv vælge, om du er det ene eller det andet, men som
deltidsforsikret får du også mindre udbetalt, hvis du bliver ledig. Du kan finde
information om de forskellige satser ved din a-kasse.



Melde dig ledig på Jobnet på din første ledighedsdag



Opdatere dit CV på Jobnet inden for 2 uger



Udfylde ledighedserklæring ved A-kassen



Søge job—og skrive de søgte job ind i Joblog på Jobnet



Logge på Jobnet og tjekke dine jobforslag mindst 1 gang ugentligt



Indsende dit dagpengekort til A-kassen



Booke møder og møde op på jobcentret og i A-kassen, når du bliver indkaldt
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Hvis du søger råd og vejledning er din Akasse og jobcentret klar til at hjælpe dig.
Det er som regel en god start at kontakte
A-kassen.

