
Husk at registrere dine 
jobsøgningsaktiviteter i din joblog 

 



Er du jobparat modtager af 

Kontanthjælp
Overgangsydelse
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

eller er du åbenlyst uddannelsesparat modtager af 

Uddannelseshjælp
Overgangsydelse

Så har du pligt til   

At være aktivt arbejdssøgende 
At registrere dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog på Jobnet løbende og 
i hver hele kalendermåned
At møde til jobsamtale i jobcentret, hvis du i en hel kalendermåned ikke 
har registreret dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog.

Som udgangspunkt skal du selv booke din jobsamtale inden for den frist, 
som er givet på Jobnet. Hvis du er fritaget for selvbooking, bliver du indkaldt 
til jobsamtale af jobcentret. 

Når du møder til jobsamtalen, skal jobcentret afklare, om den manglende 
registrering i jobloggen skyldes, at du i den pågældende måned ikke har 
jobsøgningsaktiviteter at registrere. Hvis du ikke har det, betyder det, at du 
ikke har levet op til kravet om at være arbejdssøgende. 

I så fald skal kommunens sanktionsenhed partshøre dig, og give dig en 
sanktion på 3 x sanktionssatsen. Du kan se din sanktionssats i den pjece, du 
har modtaget om vejledning af dine rettigheder og pligter.  

I tiden indtil du møder til jobsamtalen, og under jobsamtalen, er det muligt 
at registrere de aktiviteter, du ikke har fået registreret i den pågældende 
kalendermåned. Medbring din dokumentation for dine 
jobsøgningsaktiviteter. 
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Uanset om det skyldes en forglemmelse, at du ikke har registreret 
jobsøgning i din joblog i en hel kalendermåned, skal du møde til ovennævnte 
jobsamtale. 

Er du fritaget for registrering i joblog?

Hvis du er fritaget for at føre joblog, skal du i stedet dokumentere din aktive 
jobsøgning i henhold til den aftale, du har med jobcentret.

Har du spørgsmål? 

Du kan altid kontakte din jobkonsulent eller din uddannelseskonsulent, hvis 
du har spørgsmål til indholdet i denne pjece. Du kan eventuelt ringe til 
kommunens hovednummer på tlf. 89 40 20 0
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