Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge
For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold.
Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte skema ”oplysninger om dit arbejde på
nedsat tid”. Vi træffer afgørelse, om du har ret til at modtage supplerende dagpenge, på
baggrund af dine svar. Det er derfor meget vigtigt, du svarer korrekt på spørgsmålene. Det er
også vigtigt, du læser vejledningen til blanketten. Er du på nogen måde i tvivl om, hvordan
du er ansat, skal du spørge din arbejdsgiver.
Har du et opsigelsesvarsel?
Du kan kun få supplerende dagpenge, hvis du kan opsige dit job fra dag til dag. Er du
omfattet af et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver derfor erklære at ville se bort fra dit
opsigelsesvarsel. Det kan din arbejdsgiver gøre ved at underskrive en frigørelsesattest (ar230).
Du kan hente attesten her: Frigørelsesattest. Hvis du er i tvivl om, hvem din arbejdsgiver er, så
fremgår det af din lønseddel og kontrakt.
Det fremgår formentlig af din ansættelseskontrakt eller den overenskomst, du er ansat efter,
om du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Du kan dog godt være omfattet af et
opsigelsesvarsel, selv om det ikke står i din kontrakt. For eksempel hvis du arbejder som
funktionær mere end 8 timer om ugen. Du vil da automatisk blive omfattet af
opsigelsesvarslerne i funktionærloven. Er du på nogen måde i tvivl om, du er omfattet af et
opsigelsesvarsel, skal du spørge din arbejdsgiver eller din fagforening.
Send frigørelsesattest inden for 5 uger, hvis du har et opsigelsesvarsel
Er du omfattet af et opsigelsesvarsel, er det meget vigtigt, vi modtager den underskrevne
frigørelsesattestattest inden for 5 uger fra den dato, hvor du er omfattet af et opsigelsesvarsel.
Hvis du allerede var ansat, da du meldte dig ledig, skal vi have modtaget din frigørelsesattest
senest 5 uger efter, du tilmeldte dig jobnet.dk.
Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi
har modtaget attesten.
Supplerende dagpenge i 30 uger
Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. De timer, du arbejder, skal
modregnes i dine dagpenge. Derfor skal du skrive alle din løntimer på dit dagpengekort. I de
fleste tilfælde bliver arbejdet modregnet time for time.
Vi venter nu på spørgeskemaet
Vi kan desværre ikke udbetale dagpenge til dig, før vi får oplysningerne om dit arbejde. Vi
kontakter dig, hvis vi har yderligere spørgsmål, når vi modtager dine papirer.
Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om
reglerne for at modtage supplerende dagpenge på DSA.dk.

Vejledning til blanketten ”oplysning om dit arbejde på nedsat tid”
Vi bruger dine oplysninger på blanketten til at vurdere, om du har ret til at modtage
supplerende dagpenge. Det er også ud fra dine oplysninger på blanketten, at vi vurderer,
hvordan dit arbejde skal modregnes i dine dagpenge. Læs derfor denne vejledning
igennem, før du udfylder blanketten, så du får klarhed over, hvad du skal svare.
Ansættelsesforhold
Vi har brug for at kende din arbejdsgivers navn og p-nummer. En virksomhed med et CVRnummer kan have flere adresser (p-enheder), og p-nummeret angiver den p-enhed, hvor du
er ansat. Er du i tvivl om din arbejdsgivers p-nummer, fremgår det formentlig af din lønseddel.
Du kan også spørge din arbejdsgiver eller slå det op på cvr.dk.
Din første ansættelsesdag er ikke nødvendigvis din første arbejdsdag. Det er den
ansættelsesdato, der fremgår af din ansættelseskontrakt, der er gældende.
Vi har brug for at vide, om du er privat eller offentligt ansat for at kunne vurdere, om du evt.
er omfattet af en overenskomst.
Hvis du har en ansættelseskontrakt beder vi dig indsende en kopi.
Antal arbejdstimer
Vi skal bruge oplysningerne om dine ansættelsesvilkår og antal arbejdstimer for at kunne
vurdere, om du har en fast tilknytning til din arbejdsgiver, eller om du er ansat fra dag til dag.
Er du ansat fra dag til dag, skal din arbejdsgiver i visse tilfælde betale godtgørelse for de tre
første ledighedsdage (g-dage) efter hvert arbejdsophør. Det kræver dog, at du mindst har
været ansat i 74 timer inden for de sidste 4 uger. Hvis din ansættelse har varet mindre end 3
måneder, er det alene dine første 2 ledighedsdage, din arbejdsgiver skal betale g-dage for.
Som løst ansat/tilkaldevikar er man i princippet opsagt ved arbejdstids ophør hver dag. Derfor
skal man have G-dage udbetalt, hvis man ikke har haft 7,4 timers arbejde den pågældende
dag eller den efterfølgende dag.
Turnus/vagtplan
Når du arbejder i en vagtplan eller i turnus, tæller alle uger i din ansættelse med i de 30 uger,
du kan få supplerende dagpenge. Det vil sige også de uger, hvor du ikke er på job.
Opsigelsesvarsel
Din ret til supplerende dagpenge er betinget af, at du kan opsige arbejdet fra dag til dag.
Det er derfor meget vigtigt, du svarer rigtigt på spørgsmålet om opsigelsesvarsel. Er du på
nogen måde i tvivl, skal du spørge din arbejdsgiver eller fagforening.
Du vil som udgangspunkt være omfattet af et opsigelsesvarsel, hvis du er fast ansat, og
ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst. Ligeledes vil du være omfattet af et
opsigelsesvarsel, hvis du er ansat som funktionær og arbejder mindst 8 timer om ugen i
gennemsnit.
Er du omfattet af et opsigelsesvarsel, kan du kun modtage supplerende dagpenge, hvis din
arbejdsgiver har erklæret, at de vil se bort fra dit opsigelsesvarsel, og DSA har modtaget
dokumentation herfor inden for en frist på 5 uger. De 5 uger bliver regnet fra den dato, hvor
du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Typisk din først ansættelsesdag, med mindre du er
omfattet af en prøvetid. Var du allerede ansat i jobbet, da du meldte dig ledig, regner vi 5
ugers fristen fra din første ledighedsdag.

E-indkomst
Danske arbejdsgivere har pligt til at indberette ansattes løn til et elektronisk indkomstregister
(E-indkomst).
Det er ud fra oplysningerne i registeret, at a-kassen tager stilling til, hvordan dine arbejdstimer
fra arbejdet skal modregnes i dine dagpenge. Det er derfor vigtigt, du er sikker på, hvordan
dit arbejde bliver indberettet til registeret. Er du i tvivl, skal du spørge din arbejdsgiver.
Kontrollabel arbejdstid
Indberetter din arbejdsgiver både løn og det antal timer, du har fået løn for, anses din
arbejdstid for at være kontrollabel. Dit arbejde skal da som udgangspunkt modregnes time
for time i dine dagpenge.
Ukontrollabel Arbejdstid
Indberetter din arbejdsgiver alene løn anses, din arbejdstid for at være ukontrollabel. DSA skal
da omregne din løn til arbejdstimer ved hjælp af en omregningsfaktor.
Indberetter din arbejdsgiver hverken løn eller arbejdstimer til e-indkomst, kan det tyde på, at
du ikke er anset som lønmodtager, men som selvstændig erhvervsdrivende. Vi vil i det
tilfælde kontakte dig og bede om flere oplysninger.
Undervisningsarbejde
Undervisere får oftest løn både for konfrontationstimer og for timer brugt på forberedelse. Du
skal oplyse om samtlige timer, du får løn for, da de skal modregnes i dine dagpenge.
Arbejde som selvstændig eller ansat hos ægtefælle
Arbejder du på vilkår, der kan sidestilles med drift af selvstændig virksomhed, gælder der
særlige regler for at modtage supplerende dagpenge.
Arbejder du i en virksomhed, der er ejet af din ægtefælle, bliver dit arbejde som
udgangspunkt anset for at være drift af selvstændig virksomhed.
Læs mere om drift af selvstændig bibeskæftigelse på dsa.dk.
Tro og love
Du indsender blanketten på tro- og love og erklærer, at oplysningerne er korrekte jf. § 86 og
87 i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Viser det sig, at oplysningerne er urigtige, kan det
føre til krav om tilbagebetaling af de ydelser, du har fået udbetalt af DSA.
Det er derfor vigtigt, du er sikker på, at de oplysninger, du har skrevet på blanketten, er
korrekte. Er du i tvivl om den måde, du er ansat på, skal du spørge din arbejdsgiver – eller
alternativt din fagforening. Har du spørgsmål til blanketten, er du velkommen til at spørge
DSA.
Udfyld og scan nedenstående blanket via Min indbakke i Mit DSA.
Hvis du ikke har en scanner, kan du tage billeder af skemaet med en smartphone.

Oplysning om arbejde

Udbetaling af supplerende dagpenge
For at vi kan vurdere, om du har ret til supplerende dagpenge, skal du udfylde blanketten så
præcist som muligt. Det er vigtigt, at du svarer på alle spørgsmål.
Navn

CPR-nr.

Hvor er du ansat - firmanavn?
CVR-nummer

Kan findes på virk.dk

P-nummer

Stillingsbetegnelse
Ansættelsesdato

Ansættelseskontrakt
Har du en ansættelseskontrakt?
(hvis ja, så send en kopi til DSA)

Ja

Nej

Hvordan er du ansat?
Kommunalt

Regionalt

Statsligt

Privat

Vikarbureau

Er du fastansat?

Ja

Nej

Er du ansat tidsbegrænset?

Ja

Nej

- Hvis ja, skriv evt. sidste dag i ansættelsesforholdet _________________________________

Antal arbejdstimer
Hvordan er du ansat?
Fast timeantal: _____ timer pr. uge
Minimum: _____ timer pr. uge
Løst ansat/tilkaldevikar (kan medføre G-dage)
Gennemsnit: _____ timer pr. _____ (uge/14dg/md/andet)
Er arbejdstiden fastlagt?
Turnus/vagtplan med faste timer
Turnus/vagtplan med svingende arbejdstid
Andet (fx aftalte timer, som placeres efter behov)
Hvis du er i tvivl – se vejledningen

Opsigelsesvarsel
Har du et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver?

Ja

Nej

(hvis du svarer ja til opsigelsesvarsel, så husk, at der er en frist på 5 uger for at sende
frigørelsesattest til os, hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel)
Er arbejdsforholdet omfattet af en overenskomst?

Ja

Nej

(hvis du arbejder indenfor det kommunale område eller regionale
område, vil du være omfattet af overenskomst)
-

Hvis ja, skriv hvilken _____________________________________________________________

Særligt hvis du arbejder som løs vikar/tilkaldevikar
Er du løs vikar/tilkaldevikar efter behov?

Ja

Nej

Kan du takke nej til arbejde, som du bliver indkaldt til med
dags varsel?

Ja

Nej

Bliver du tilkaldt fra opgave til opgave?

Ja

Nej

Har du en tilknytningsaftale med et vikarbureau?
(hvis ja, så send en kopi til DSA)

Ja

Nej

Er du aktuelt formidlet en opgave gennem vikarbureauet?

Ja

Nej

Aflønning
Indberetter din arbejdsgiver både løn og arbejdstimer til e-indkomst? Ja

Nej

Indberetter din arbejdsgiver kun løn til e-indkomst? ?

Ja

Nej

Ja

Nej

Er du:
Fast lønnet/månedslønnet
Timelønnet
Provisionslønnet
Hvis du er i tvivl, skal du spørge din arbejdsgiver – se vejledningen

Særligt om undervisningsarbejde
Har du undervisningsarbejde?

Særligt hvis du arbejder som løs vikar
Hvor mange timer aflønnes der for pr. lektion inkl. forberedelse?

_____ time

(Vær opmærksom på, at du skal skrive alle dine løntimer på dagpengekortet, både de
timer, du bruger på lektioner og forberedelsestiden)

Selvstændig virksomhed
Udføres arbejdet i en virksomhed, som helt eller delvist ejes af dig, din ægtefælle/samlever
eller et selskab ejet af de nævnte personer?
Ja
Nej

Udland
Udfører du dit arbejde på nedsat tid i udlandet?

Ja

Nej

Underskrift
Jeg bekræfter hermed på tro og love, at de ovenstående oplysninger er korrekte.
______________________________________________________________________________________
Dato
Underskrift

