KOMPETANSEFONDET HK – AAF
MULIGHETENES FOND
Du kan få opptil 50 000 kroner i stipend hvert år!
Som HK-medlem i et foretak som er omfattet av LOK HK-AAF kan du søke om stipend til etter- og
videreutdanning fra Kompetansefondet HK-AAF. Maksimalt stipend som kan gis hvert år er 50 000 kroner.

Etter- og videreutdanning
Etterutdanning er oppdatering av kunnskap du trenger for å løse oppgaver i stillingen din.
Videreutdanning bygger videre på tidligere grunnutdanning, og/eller gir deg kunnskap på nye områder.

Fondet kan gi støtte til yrkesrelevant utdanning
Du kan få støtte til yrkesrelevant etter- og/eller videreutdanning ved offentlige eller private
utdanningsinstitusjoner og kursarrangører.
De fleste søkerne velger å ta utdanningen ved universitet, høgskole, Handelshøyskolen BI og lignende,
men også kurs og fagbrev i regi av AOF eller andre kvalifiserte kursarrangører. Fondet kan også gi støtte
til tilpassede undervisningsopplegg for grupper på arbeidsplassen.

Kompetansefondet HK-AAF kan dekke
• Hel- eller deltidsstudier ved universitet og høgskole
• Videregående skoler, utdanning for å oppnå generell studiekompetanse og § 3-5 kurs
(jfr. Opplæringsloven)
• Fagbrev og voksenopplæring
• Kursavgift, semesteravgift, eksamensavgift og lærebøker
Fondet gir ikke støtte til reise- og oppholdskostnader, tapte lønnsinntekter, datautstyr, forbruksmateriell
eller bruk av telefon/internett. Søknader til kurs av kortere varighet vurderer fondet i hvert enkelt tilfelle.

Krav til deg som søker
• Du har hatt et sammenhengende medlemskap i HK det siste året
• Du er ansatt på en arbeidsplass som er omfattet av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF
• Du er yrkesaktiv eller har utdanningspermisjon
Kompetansefondet ble opprettet i 1995, og retningslinjene ligger som et bilag i Landsoverenskomsten
mellom HK og AAF. Fondet gir stipend til etter- og/eller videreutdanning for HK-medlemmer som jobber i
et foretak som er omfattet av Landsoverenskomsten. Fondet administreres av et styre med to
styremedlemmer fra henholdsvis HK og AAF. Søknader og henvendelser behandles av sekretariatet.

Retningslinjer og søknadsskjema
Les mer om fondet/kontaktinformasjon:
Fyll ut og send inn søknadskjema:

https://aaf.no/om-kompetansefondet-hk-aaf
https://aaf.no/sok-stipend

