
Kørekort til hurtige dagpenge: 
 

1. Kontroller at du har fået korrekt opsigelsesvarsel. Er du i 
tvivl, bør du kontakte os omgående 

 

2. Gør din arbejdsgiver opmærksom på, at han har pligt til at 
betale 1., 2.og 3. ledighedsdag, når du er blevet opsagt. 

 

3. Gå på jobcentret på 1. ledighedsdag, eller tilmeld dig via 
nettet. 

a. Dagpenge kan ikke udbetales før tilmeldingstidspunktet, 
ligesom karantæne for selvforskyldt ledighed først afvikles 

fra det øjeblik, du er tilmeldt som ledig.    

 

4. Bed om følgende blanketter: 
a. Ledighedserklæring, AR 251. Kan du svare ja til spørgsmål 

nederst på denne blanket så anmod om blanket AR 259. 

b. Fraværserklæring, AR 296, (her skal man oplyse om alt 
fravær som f.eks. ferie, sygdom, fritstilling m.v.). 

c. Har du de sidste 14 uger haft økonomisk dækning eller 
arbejde udover normal tid, skal du udfylde skema om 

overskydende timer AR 232.         

d. Dagpengekort, AR 272 (grundlaget for udbetalingen af de 
månedlige dagpenge skal indsendes ved periodens udløb, 

d.v.s. den næstsidste søndag i måneden). 

 

5. Herefter indsendes følgende til os: 
a. De under pkt. 4a til 4c omtalte blanketter i omhyggelig 

udfyldt stand. 

b. De sidste 14 måneders lønsedler, gerne i kopi. 
c. Kopi af opsigelsen og/eller ansættelsesaftalen. 
d. Har du selv opsagt din stilling, skal du vedlægge en 

redegørelse for årsagen til dette 

e. Hvis der er nogle forhold, du mener, kan have betydning for 
din ret til dagpenge, bør du redegøre for disse.    

 

6. Næstsidste søndag i måneden indsendes dagpengekortet til os i 
udfyldt stand. Husk at påføre Cpr.nr., dato og underskrift. Sæt 

kryds for nyt dagpengekort eller for afmelding som ledig. Når du 

har modtaget pinkode, kan kortet udfyldes på vores hjemmeside 

www.mh.dk. 

 

7. Herefter modtager du  

a. Dine dagpenge på din nemkonto 
b. En specifikation over de udbetalte dagpenge uge for uge. 



c. Et nyt dagpengekort. 
 

 

Vær omhyggelig med udfyldelsen af alle blanketter. Er blanketterne 

mangelfuldt udfyldt, sendes de retur til dig. Dette kan udskyde 

tidspunktet for første dagpengeudbetaling. 

 


