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Baggrund – trepartsaftale 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i Trepartsaftalen om flere lærepladser og enty-

digt ansvar af november 2020 aftalt at anvende 80 mio. kr. mere af AUB-midlerne 

årligt fra 2022 og frem til en forhøjelse af skolepraktikydelsen. Det er aftalt, at for-

højelsen fordeles henover hovedforløbets år, så forskellen på ydelsen og elevløn 

reduceres. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nu aftalt den konkrete mo-

del.  

 
Ny model 
Den eksisterende model indeholder en ydelse for elever under 18 år og en højere 

ydelse for elever på 18 år og derover. Elever på 18 år og derover får således 

samme ydelse, uanset om de er på 1. eller 4. år af hovedforløbet. Hvis eleverne 

derimod havde en uddannelsesaftale, ville de få mere i elevløn på 4. år. Hvis en 

elev mister sin uddannelsesaftale på 4. år, oplever eleven dermed nu et betydeligt 

fald i indtægt. 

 

Den nye model indeholder fem trin med disse ydelser i 2022-niveau: 

 Elever under 18 år: 854 kr./uge    

 Elever på 18 år og derover: 

o Elever på 1. år på hovedforløbet: 2.045 kr./uge 

o Elever på 2. år på hovedforløbet: 2.250 kr./uge 

o Elever på 3. år på hovedforløbet: 2.489 kr./uge 

o Elever på 4. år på derover på hovedforløbet: 2.930 kr./uge 

 

Figur 1 herunder synliggør forhøjelsen af skolepraktikydelse for de enkelte elever, 

mens figur 2 viser fordelingen af de 80 mio. kr. blandt eleverne: 

Figur 1. Forhøjelse af skolepraktikydelsen ift. 

i dag, kr. pr. uge 

 

Figur 2. Fordeling af de ekstra 80 mio. kr.  

 

Kilde: Egne beregninger Kilde: Egne beregninger 
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