
Albertslund

Sådan gør du EksempelFordele

Kontakt den lokale erhvervsskole for 
at blive godkendt som praktiksted. 
Herefter kan virksomheden indgå en 
uddannelsesaftale med en elev. Kon-
takt jobcentret, hvis virksomheden 
ikke selv har kontakt til en potentiel 
elev eller vil hjælpe unge på vej med 
at afklare uddannelsesvalg i en for-
praktik eller en traineeperiode. 
 
Læs mere på uvm.dk, hvor 
uddannelsesaftalerne også kan 
hentes.

Simone på 17 år har afsluttet 10. klas-
se, men er ikke kommet i gang med 
en uddannelse. Hun har lyst til at tage 
en erhvervsuddannelse som tandkli-
nikassistent, men er usikker på, hvad 
uddannelsen går ud på, og om hun 
har evnerne. Hun finder derfor en 
tandlæge, hvor hun kan komme i for-
praktik for at prøve kræfter med faget. 
Forpraktikken viser, at Simone har 
flair for arbejdet, og tandlægen ind-
går derfor en uddannelsesaftale med 
hende, så hun kan starte på grundfor-
løbet på EUC. 

•

•

Allerede om få år kommer der mas-
siv mangel på faglært arbejdskraft. 
Ved at ansætte en elev investerer 
virksomheden i såvel den unges 
som sin egen fremtid.

Virksomheden hjælper med at 
stoppe uddannelsesfrafaldet og 
styrker sin egen og Danmarks kon-
kurrenceevne.

Alt for mange unge er sat på standby og kan ikke 
starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der 
mangler elevpladser. Hjælp en ung på vej og få samti-
dig en herognu ressource, som dag for dag bliver en 
dygtigere medarbejder.

Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk, 
at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden 
lønudgift eller i lønnet traineeperiode (36 måneder), så 
I kan se hinanden an fagligt og socialt.

Den almindelige aftale
Her ansættes eleven på helt normale vilkår, og virk-
somheden påtager sig ansvaret for at uddanne eleven 
i et helt uddannelsesforløb.

Kombinationsaftale
Med en kombinationsaftale kan flere virksomheder an-
sætte én elev og sammen varetage et helt uddannel-
sesforløb, hvor eleven er hos virksomhederne på skift.

Ny mesterlære
Denne aftale tilgodeser praktisk orienterede unge og 
henvender sig til virksomheder, der vil påtage sig et 
større oplæringsansvar i det første år. Fordelen er, at 
eleven stort set er i virksomheden hele tiden.

Kort uddannelsesaftale
Indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen, 
hvis virksomheden er usikker på, om den har arbejde 
nok i fremtiden. Aftalen kan altid forlænges eller om-
formes til en almindelig aftale.

Elev- og lærlingeforløb - elever under 25 år
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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