
Kriterier for dimittender for optagelse i graduateprogrammet 

For at blive en del af graduateprogrammet, med tilskud til løn fra graduatepuljen, er der en række formelle 

krav der skal være opfyldt: 

- Dimittenden skal være jobsøgende og dagpengeberettiget på dimitttendsats. Information om 

dagpengesats for den konkrete dimittend, kan hentes hos A-kassen. 

- Graduatepuljen er forbeholdt dimittender fra en videregående uddannelse. 

 

Krav til dimittendens tilknytning til ansøgende virksomhed: 

- Inden ansøgning om midler fra graduatepuljen skal der være aftalt ordinær ansættelse mellem 

ansøgende virksomhed og dimittend, eller afgivet skriftligt tilsagn herom. Dette kan godt være en 

projektansættelse. Ansættelseskontrakt må først underskrives efter modtaget tilsagnsskrivelse. 

- Lønniveauet til dimittenden skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde 

indenfor Staten. Tryk her (løntrin 2) for at se Statens lønniveauer. 

 

Relevante informationer: 

- Deltagende dimittender ansættes ordinært og forbruger derfor ikke af deres dagpengeperiode ved 

ansættelse i et graduateprogram (ved ansættelse på fuldtid). Derfor forudsættes det, at 

dimittenderne framelder sig som ledige ved påbegyndelse af graduateprogrammet (ved ansættelse 

på fuldtid). 

- Det er også muligt at være graduate på deltid. Det betyder, at dimittenden ansættes mellem 20 og 

30 timer om ugen. Ansættes dimittenden som graduate på deltid, er det muligt at modtage 

supplerende dagpenge (på dimittendsats) sideløbende.  

- Graduateprogrammet er landsdækkende. 

- Akademikerne indstiller ansøgninger efter ”først-til-mølle” princippet. 

- Det er virksomheden, der skal ansøge om deltagelse i graduateprogrammet – men med 

informationer om dimittenden, der skal være graduate i virksomheden. Ansøgningen skal ske via 

dette ansøgningsskema.  

 

Næste skridt for interesserede dimittender? 

- Tag kontakt til relevante SMV’er og igangsæt dialog om deltagelse i graduateprogrammet. 

- Tag kontakt til jobcenter/A-kasse og få hjælp med at finde en relevant SMV. Se listen af 

jobcentre/A-kasser, der er samarbejdspartner på graduateprogrammet, på graduatesmv.dk. 

https://dm.dk/din-loen/loenstatistik-og-loentabeller/statsansat
https://graduatesmv.dk/ansoegning/
https://graduatesmv.dk/


- Opret profil på akademikeruniverset.dk og få hjælp med at blive en del af graduateprogrammet. 

 

Læse mere om krav og indhold på graduatesmv.dk. 

Har du spørgsmål? Se FAQ eller kontakt graduatesmv@ac.dk. 

 

https://graduatesmv.dk/
https://graduatesmv.dk/faq/

