
          Eksempel på bruttolønsordningen 
 

En bruttolønsaftale er en aftale, du kan indgå med din arbejdsgiver. Den betyder, at du går ned i løn med et beløb 

svarende til udgiften på uddannelsen. Det betyder, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende 

fratrækker beløbet i din bruttoløn og på den måde får du en skattebesparelse. 

Grunduddannelsen 

Grunduddannelsen koster kr. 14.000,- i kursusudgift og f.eks. fordelt om 10 måneder betyder det at du skal gå 1400,- 

kr. brutto ned i løn om måneden. 

 

Derudover skal der betales kost og logi for hvert modul 2600,- kr. (fem moduler) i alt 13.000,- kr., samt ca. 2000,- kr. 

til bøger. 

Træningsforløbet 

Træningsforløbet koster kr. 32.500,- i kursusudgift og f.eks. fordelt om 25 måneder betyder det at du skal gå 1300,- 

kr. brutto ned i løn om måneden.  

 

Derudover skal der betales kost og logi for hvert modul 2600,- kr. (ti moduler) i alt 26.000,- kr., samt ca. 4000,- kr. til 

bøger og betaling for 15 terapitimer ved godkendt ekstern terapeut ca. 15.000,- kr.   

Gruppeforløbet 

Gruppeforløbet koster kr. 21.000,- i kursusudgift og f.eks. fordelt om 14 måneder betyder det at du skal gå 1500,- kr. 

brutto ned i løn om måneden.  

 

Derudover skal der betales kost og logi for hvert modul 2600,- kr. (seks moduler) i alt 15.600,- kr., samt ca. 2000,- kr. 

til bøger og betaling for afsluttende eksamination kr. 4.000,-. 

Samlet økonomi 

Grunduddannelsen – 1 år – 5 moduler 
 Kursusafgifter 14.000,- kr. 

 Kost og logi(5 x 2.600) 13.000,- kr.  

 Bøger 2.000,- kr. 

 I alt 29.000,- kr. 

   

Træningsforløb – 2½ år – 10 moduler  
 Kursusafgifter 32.500,- kr. 

 Kost og logi(10 x 2.600) 26.000,- kr.  

 Bøger 4.000,- kr. 

 Ekstern terapi(overslag) 15.000,- kr. 

 I alt 77.500,- kr. 

   

Gruppeforløbet – 1½ år – 6 moduler 
 Kursusafgifter 21.000,- kr. 

 Kost og logi(6 x 2.600) 15.600,- kr.  

 Bøger 2.000,- kr. 

 Afsluttende eksamen 4.000,- kr. 

 I alt 42.600,- kr. 

   

 Samlet pris  149.100,- kr. 

   

Udnyttes bruttolønsordningen – samlet pris ca. 115.000,- kr. eller ca. 23.000,- kr. pr. år 

 


