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Dagpengekort  
Sådan udfylder du dit dagpengekort  
i den forlængede dagpengeperiode 

Sådan gør du, når du vil forlænge 
din dagpengeperiode

Hvis du vil forlænge din periode 
med dagpenge, skal du udfylde 
dit dagpengekort på samme 
måde, som du har gjort i din 
2-årige dagpengeperiode. 

Sådan gør du, hvis du ikke vil 
have dagpenge i en eller flere 
uger 

Hvis du vil gemme nogle af dine 
arbejdstimer til at optjene ret til 
en ny 2-årig dagpengeperiode, 
skal du svare ja til spørgsmålet 
under ‘Arbejde og indtægt mv.’

Ingen arbejdstimer i ugen

Hvis du ingen arbejdstimer har 
haft i perioden, skal du klikke på  
‘Tilføj mange aktiviteter’, 



Vælg aktiviteten ‘Ønsker ikke 
dagpenge’

Klik den uge/de uger af, hvor du 
ikke ønsker dagpenge. Det gør 
du nemmest ved at klikke på 
ugenumrene og derefter klikke 
på ‘Gem’. 

HUSK! Du bruger 18,5 af dine 
arbejdstimer til forlængelse  
i hver uge, hvor du får udbetalt 
dagpenge, uanset hvor mange 
dage i ugen du får dagpenge for. 
Du skal derfor fravælge dagpen-
gene for hele uger ad gangen. 

Arbejdstimer i ugen

Hvis du har haft arbejdstimer i 
perioden, udfylder du nemmest 
dit dagpengekort ved at vælge 
aktiviteten ‘Ønsker ikke dagpen-
ge og har haft lønarbejde’. 

Dag for dag skriver du dine ar-
bejdstimer på. De dage i ugen, 
du ikke har arbejdet, skal ’fyldes 
op’ med aktiviteten ‘Ønsker ikke 
dagpenge’. 



Eksempel

Her kan du se et eksempel på, 
hvordan du udfylder kortet i en 
uge, hvor du vil fravælge dag-
pengene, men hvor du kun har 
arbejdet nogle af dagene i ugen.

Du behøver ikke at oplyse, at  
du ikke ønsker dagpenge på  
lørdage og søndage, medmindre 
du har arbejdet på dagen.

Husk! Du kan godt kombinere et 
dagpengekort med én uge, hvor 
du ikke vil have dagpenge med 
én eller flere uger, hvor du gerne 
vil have dagpenge.

Kontakt din lokale afdeling,  
hvis du skal have reglerne  
forklaret. 

Find os på foa.dk/afdelinger


