
Virtuelt møde om Trepartsaftale om flere 
lærepladser og entydigt ansvar samt Trepartsaftale 
om styrket rekruttering til det offentlige område

Torsdag den 3. juni og fredag den 4. juni 2021

Hvis du har problemer 
med lyd eller billede, 
kan du sende en sms til 
Louise Houbak på 2467 
4358 eller Claus Søe på 
6188 4740, hvorefter du 
vil blive ringet op.



Formål

At understøtte erhvervsskolerne i arbejdet med at 

implementere aftalerne ved at: 

- formidle trepartsaftalernes intentioner

- informere om status på udmøntningen af aftalerne

- at give skolerne lejlighed til at få svar på spørgsmål til 

aftalerne

Information om Trepartsaftaler - Juni 20212

Dagens power point er sendt ud på mail



Program kl. 10.00-11.30

Information om Trepartsaftaler - Juni 20213

Oplæg Tid

Velkomst v. Lene Smith, eud-læringskonsulent 5 min.
Trepartsaftalens fokusskifte på lærepladsområdet v. 
Maria Nørby, Kontorchef STUK

10 min.

Aftalernes hovedpunkter og skolernes ansvar v. Signe 
Uhrenholdt Madsen og John T. Larsen, STUK
Inklusiv mulighed for at stille spørgsmål

25 min.

Rammer for opgørelse af måltal v. Laura Girotti, STIL og 
Sara Lysemose Clausen, Departementet
Inklusiv mulighed for at stille spørgsmål

25 min.

Præsentation af www.praktikpladsen.dk v. Tommy Ravn 
Jensen og Anders Caprani, STIL
Inklusiv mulighed for at stille spørgsmål

20 min.

Afrunding v. Lene Smith, eud-læringskonsulent 5 min.



Trepartsaftalens fokusskifte på lærepladsområdet 

v. Maria Nørby, Kontorchef i Kontor for 

Erhvervsuddannelser, STUK



Trepartsaftalens formål og intentioner
november 2020

Aftalens formål

• Sikre flere faglærte i Danmark

• Sikre at flere elever gennemfører en 
erhvervsuddannelse uden afbrud og bliver 
fastholdt i uddannelse ved tidligere at indgå 
uddannelsesaftaler

• Styrke rekruttering til erhvervsuddannelser –
også af voksne elever

Ansvaret ændres: Elever skal ikke stå alene med at finde en læreplads



Aftalernes hovedpunkter og skolernes ansvar 

v. Signe Uhrenholdt Madsen og John T. 

Larsen, Kontor for Erhvervsuddannelser, 

STUK



Trepartsaftalens hovedpunkter og 
skolernes ansvar

Hvad kommer vi ind på:

1) Ændringer i lovgivningen med hensyn til
• Erhvervsskolernes ansvar og opgaver
• Elevernes ansvar og opgaver
• Faglige udvalgs ansvar og opgaver
• Andet

2) Andre initiativer



Erhvervsskolernes ansvar (1)

• Fremskaffe lærepladser til elever, der ikke selv finder plads

• Opfylde nationale målsætninger for andel uddannelsesaktive elever med 
uddannelsesaftale, som gælder for hver enkelt uddannelse på skolen

• Grundforløbets 2. del
• 60 pct. ved 15. undervisningsuge
• 80 pct. ved afslutningen

• Merkantile uddannelser med eux-forløb (studiekompetencegivende forløb)
• 46 pct. ved 35. undervisningsuge
• 66 pct. ved afslutningen



Erhvervsskolernes ansvar (2)

• Indfasningsmodel for uddannelser, der ligger mere end 10-procentpoint fra 
målsætning, der gælder ved afslutningen af GF2/eux-forløb

• Nationale målsætninger og indfasningsmodel gælder fra 2022 

• STUK fører risikobaseret tilsyn fra 2023



Erhvervsskolernes opgaver (1)

• Skolerne får metodefrihed inden for nogle overordnede rammer, dog pligt til at 
samarbejde med de faglige udvalg

• Skolerne skal:
• selv organisere formidling og matchning af lærepladser fra begyndelsen af 

grundforløbets 2. del

• intensivere opsøgende indsats over for virksomhederne

• understøtte elevernes mulighed for selv at finde læreplads

• sikre, at godkendte virksomheders lærepladser besættes eller slås op mhp. 
formidling



Erhvervsskolernes opgaver (2)
• Skolerne skal:

• formidle lærepladser i hele landet, men tage udgangspunkt i skolens 
dækningsområde

• være særligt opmærksomme på at arbejde for rest- og kombinationsaftaler

• søge at indgå flerårige aftaler med virksomheder om lærepladser (pulje)

• sørge for særlig hjælp til frafaldstruede elever

• sørge for særlig hjælp til elever, der ikke har fået læreplads ved 1. 
måletidspunkt (15. undervisningsuge i GF2 / 35. undervisningsuge i 
studiekompetencegivende forløb), som udtrykker ønske om det



Erhvervsskolernes opgaver (3)
• Skolerne skal:

• udføre en særlig lærepladsindsats de første 13 uger efter GF2 til aktivt 
søgende elever uden læreplads

• sørge for, at it-systemerne er opdaterede, så andre aktører kan følge 
status og understøtte processer med lærepladser

• Skoler med væsentlig virtuel aktivitet på grundforløbet skal have 
samarbejdsaftaler med skoler i elevernes lokalområde



Erhvervsskolernes opgaver (4)
Rammerne for ansvar og opgaver fastsættes i:

• lov om erhvervsuddannelser
• bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Understøttes af:

• vejledning om ansvars- og opgavefordeling i det lærepladsopsøgende 
arbejde (udsendes ultimo 1.halvår 2022)

• datavarehuset og praktikpladsen.dk (lærepladsen.dk)

Gælder fra 2022



Erhvervsskolernes opgaver (5)

Økonomi: 

• De nuværende tilskud til skolerne til lærepladsopsøgende arbejde

• STUK har præciseret styrelsens krav til skolernes registrering af omkostninger 
til lærepladsopsøgende indsats (statslige tilskud)

• STUK vil løbende følge op på, om tilskuddet anvendes til formålet

• Kan det konstateres ved opfølgningen i 2024, at skolerne ikke anvender 
tilskuddet til formålet i tilstrækkelig grad, vil regeringen tage initiativ til at 
reducere skolernes frihedsgrader ved disponeringen af dette tilskudselement



Elevernes ansvar og opgaver (1)

Elever skal:
• lade sig registrere som aktivt lærepladssøgende fra begyndelsen af GF2
• være aktivt søgende gennem hele GF2. Tilsvarende vil gælde for elever i 

studiekompetencegivende forløb

Det indebærer konkret, at eleven:
• skal have fokus på at søge læreplads, herunder

• aktivt søge de pladser, som skolerne formidler til eleven
• til enhver tid indgå i skolens formidling og match af lærepladser

• har pligt til modtage en anvist læreplads



Elevernes ansvar og opgaver (2)

Eleven kan fortsat søge lærepladser på egen hånd – skolen skal understøtte 
eleven i egen dialog med virksomheder

Eleven kan ønske at få formidlet lærepladser til et eller flere andre hovedforløb, 
som elevens grundforløb giver adgang til – skolen kan tage initiativ

Sanktioner: Følger § 81 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

EMMA-kriterierne for optagelse i skolepraktik efter GF2 og fortsat uddannelse i 
skolepraktik videreføres uændret.

Gælder fra 2022



Elevernes ansvar og opgaver (3)
Rammerne for ansvar og opgaver fastsættes i

• lov om erhvervsuddannelser
• bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Understøttes af:
• vejledning om ansvars- og opgavefordeling i det lærepladsopsøgende 

arbejde (udsendes ultimo 1.halvår 2022)
• vejledning om skolepraktik i erhvervsuddannelserne 

(”skolepraktikhåndbogen” – udsendes ultimo 1. halvår 2022)
• datavarehuset og praktikpladsen.dk

Gælder fra 2022



Faglige udvalgs ansvar og opgaver (1)

Faglige udvalg får en markant styrket rolle og får ansvar for, at:

• godkende lærepladsvirksomheder (uændret)

• redegøre årligt for indsatsen for godkendelse af virksomheder, herunder at 
der godkendes et tilstrækkeligt antal lærepladser til, at skolernes 
målopfyldelse understøttes (redegørelsen sendes til BUVM)

• stille oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår til rådighed

• anvende AUB-midler til lærepladsunderstøttende arbejde samt til øget 
søgning og kvalitet i regi af fagligt udvalg selv og/eller skolerne (særlig 
ordning i 2021 ) (undtaget: Social- og sundhedsuddannelserne og PAU)



Faglige udvalgs ansvar og opgaver (2)

Uddybende om midler til faglige udvalg: 

• Det faglige udvalg beslutter selv, hvordan midlerne anvendes bedst inden for 
formålet og administreres af AUB

• Faglige udvalg skal indstille til den enkelte skole, hvordan midler tildelt skolen 
anvendes til at opfylde de centrale målsætninger. Bygger på dialog med 
skolerne

• Økonomi: 119 mio. kr. årligt fra 2022 (AUB-midler)

• AUB udarbejder årligt afrapportering over midler ydet til projekter/indsatser 
(senest 1. april) – ordning evalueres i 2023



Faglige udvalgs ansvar og opgaver (3)
Rammerne for ansvar og opgaver fastsættes i

• lov om erhvervsuddannelser
• bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og andre bekendtgørelser
• lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

Understøttes af:
• vejledning om ansvars- og opgavefordeling i det lærepladsopsøgende 

arbejde (udsendes ultimo 1.halvår 2022)
• datavarehuset og praktikpladsen.dk

Gælder fra 2022



Faglige udvalgs ansvar og opgaver (4)

Herudover modtager faglige udvalg 20 mio. kr. årligt til løsning af generelle 
opgaver (AUB-midler)



Andre ændringer i lovgivningen (1)

Fordelsuddannelser: Ophører med udgangen af 2021 (elevers retsstilling)

Korte uddannelsesaftaler: Fra 2022 mulighed for én aftale mellem samme elev og 
virksomhed med mulighed for dispensation til yderligere én aftale (fagligt udvalg)

Terminologi: Fremhæve eud’s særkende med sidemandsoplæring (læreplads, 
oplæring, lærested osv.) – medfører ændring i regler, på hjemmesider m.v. (fra 
2022)

Lokal dimensionering: Institutionsspecifik dimensionering af en ikke-
dimensioneret uddannelse på en skole, der vedvarende ikke opfylder de fastsatte 
måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler (fra 2022)



Andre ændringer i lovgivningen (2)

Praktikpladsen.dk udvides med flere data og værktøjer til at opsøge lærepladser 
og matche elever (løbende)

Fuld digitalisering af uddannelsesaftaler (indgåelse, ændringer og ophævelser) 
(bemyndigelse til børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler)

Oprettelse af et centralt register over uddannelsesaftaler
(ikrafttrædelse besluttes af børne- og undervisningsministeren)

Skoler og faglige udvalg får bag log-in adgang til virksomhedsdata om antal 
faglærte medarbejdere og målopfyldelse (praktikpladsafhængige AUB-bidrag –
AUB-loven) (ikrafttrædelse besluttes af børne- og undervisningsministeren –
forventes p.t. at være i løbet af 2022)



Andre initiativer (1)

Anbefaling: Lærepladsopsøgende arbejde forankres tydeligere i 
erhvervsskolernes bestyrelser, så det får en mere synlig og strategisk rolle på 
skolerne

Øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne:
• Forsøg
• Kortlægning af barrierer og muligheder for mere fleksibel tilrettelæggelse 

og udvikling af erhvervsuddannelserne
• Faglige udvalg får pligt til at vurdere, om andre uddannelsers GF2 kan 

være adgangsgivende til hovedforløbet
• Faglige udvalg får pligt til at vurdere muligheden for at fastsætte ens 

overgangskrav på to eller flere uddannelser



Andre initiativer (2)

Øget kvalitet i skolepraktik:
• Kurser til faglærte i virksomheder til at være gæstelærere i skolepraktikken
• Afsat 80 mio. kr. årligt fra 2022 til øget skolepraktikydelse

Dimensioneringsmodel evalueres (adgangsbegrænsning til GF2)

Tilskud til at sikre viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet – pulje på 
7,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 (ændring af AUB-loven)

Pulje på 5 mio. kr. årligt til øget rekruttering af 18+-årige (effekt evalueres i 
2024)



Andre initiativer (3)

Nye nøgletal og overbliksvisninger i BUVM’s datavarehus (løbende)

Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked (sundheds-
og omsorgsområdet) – læs mere på BUVM’s hjemmeside



Andre initiativer (4)

Justering af praktikplads-AUB-ordningen (er gennemført)

Lønrefusionssats er øget med 7 pct. i 2021 for skoleophold (ordinære aftaler, 
kombinationsaftaler, ny-mesterlæreaftaler, restuddannelsesaftaler)

Afsat 80 mio. kr. fra 2022 og frem til forhøjelse af lønrefusionssatsen under 
skoleophold (samme aftaletyper som nævnt ovenfor)

Styrkede økonomiske incitamenter for erhvervsskoler fra 2022 og derefter 
(understøtte, at flere elever har læreplads ved GF2-afslutning og færre optages i 
skolepraktik) 



Næste milepæle og information
Lovudkast sendes i høring i uge 24

Lovforslag forventes fremsat i uge 40 og vedtaget inden udgangen af 2021

Læringskonsulenterne afholder inspirationsmøder i 2. halvår 2021

Følg med på BUVM’s hjemmeside:

”Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar”
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar

”Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked”
https://www.uvm.dk/trepart/trepartsaftale-om-styrket-rekruttering-til-det-
offentlige-arbejdsmarked

”Nyt om eud”
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-
reform/nyheder-om-eud



Opgørelse af måltal om uddannelsesaftaler under 
GF2 og studiekompetencegivende forløb

Virtuelle informationsmøder om Trepartsaftale om flere lærepladser
Sara Clausen og Laura Girotti, juni 2021



Dagsorden

• Målsætninger

• Hvordan beregnes måltal?
• Datagrundlag
• Ved 15. uge og afslutningen
• Merkantile eux-forløb

• Indfasningsmodel

• Hvornår og hvordan offentliggøres data?

• Spørgsmål



Målsætninger

Grundforløb 2

I. Der skal ved 15. undervisningsuge i 
grundforløbets 2. del være indgået 
uddannelsesaftaler for 60 pct. af 
eleverne. 

II. Der skal ved afslutningen af 
grundforløbets 2. del være indgået 
uddannelsesaftaler for 80 pct. af 
eleverne. 

21. juni 202131

Merkantile eux-forløb

I. Der skal ved 35. undervisningsuge i 
det studiekompetencegivende forløb 
være indgået uddannelsesaftaler for 
46 pct. af eleverne. 

II. Der skal ved afslutningen af det 
studiekompetencegivende forløb være 
indgået uddannelsesaftaler for 66 pct. 
af eleverne. 



Opgørelsesmetode

Datagrundlag

• STIL’s elevregister
• Data kan ses på uddannelsesstatistik.dk
• Datagrundlaget stammer fra EUD-

indberetningen

• Praktikpladsstatistikken
• Datagrundlaget stammer fra EASY-P

21. juni 202132

Underskrevne aftaler 

EASY-P



Opgørelsesmetode - population

Population ved 15./35. 
undervisningsuge

• Aktive elever på GF2 ved 15. 
undervisningsuge i året

• Aktive elever på det 
studiekompetencegivende forløb ved 35. 
undervisningsuge i året
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Population ved afslutning af 
grundforløbet eller SF-forløb

• Elever der har gennemført GF2 i året

• Elever der har gennemført det 
studiekompetencegivende forløb i året

Gennemført gf2 eller sf-forløb                                                                   

15 uger 15 uger 15 uger

1.1.                                     2019                               31.12

15 uger

1.1.                                     2019                               31.12



Opgørelsesmetode - undervisningsuger

Population ved 15./35. 
undervisningsuge

• Aktive elever på GF2 ved 15. 
undervisningsuge i året

• Aktive elever på det 
studiekompetencegivende forløb ved 35. 
undervisningsuge i året
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15 uger 15 uger 15 uger

1.1.                                     2019                               31.12

15 uger

Undervisningsuger

• Kalenderuger fra startdato renset for 
ferie:
• Efterårsferie
• Juleferie
• Vinterferie
• Påske
• Helligdage i foråret
• Sommerferie (juli)

Elever med forløb under 20/40 uger og GF2 
normeret til mindre end 20 uger indgår ikke i 
opgørelsen ved 15./35. uge



Opgørelsesmetode - uddannelsesaftaler

Uddannelsesaftaler tæller i 
opgørelsen hvis:

• Uddannelsesaftalen er underskrevet
ved måletidspunkterne

• Aftaler kan være underskrevet optil et 
halv år før forløbet påbegyndes

• Aftaler, der afbrydes eller annulleres 
efter opgørelsestidspunktet indgår

• Der ses ikke på hvilken uddannelse 
aftalen vedrører
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Hvornår tæller forløb, der går på tværs af 
kalenderår med?

21. juni 202136

2018 2019 2020

15. uge: 2018
Afslutningen af 
GF2: 2018 

15. uge: 2019
Afslutningen af 
GF2: 2019 

15. uge: 2020
Afslutningen af 
GF2: 2020

15. uge: 2020
Afslutningen af 
GF2: 2020

15. uge: 2018
Afslutningen af 
GF2: 2019 



Indfasningsmodellen

• Baselineåret er 2019

• Én indfasningsprofil for hver uddannelse, 
som alle udbydere skal leve op til 

• Uddannelser, der ligger inden for 10 
procentpoint af målsætning II, skal leve 
op til målsætningerne i 2022

• Andelen med aftale på hver uddannelse 
hæves med maks. 10 procentpoint pr. år

• Alle uddannelser skal leve op til 
målsætningerne senest i 2026
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Baseline for andel 
elever med aftale 

ved afslutningen af 
grundforløbets 2. 

del i 2019

Baseline for andel 
elever med aftale 

ved afslutningen af 
SF-forløbet i 2019

Årstal hvor begge 
målsætninger 

senest skal 
opfyldes

70-100 pct. 56-100 pct. 2022

60-69,9 pct. 46-55,9 pct. 2023

50-59,9 pct. 36-45,9 pct. 2024

40-49,0 pct. 26-35,9 pct. 2025

0-39,9 pct. 0-25,9 pct. 2026



Hvornår offentliggøres måltallene

• Baseline for 2019 er offentliggjort

• Måltal for 2020 offentliggøres i efteråret

• Måltal for 2021 offentliggøres i marts 2022

• Måltallene vises i datavarehuset fra marts 2022 og 
opdateres løbende

• Måltallene kan findes her: 
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-
og-entydigt-ansvar/nationale-maalsaetninger-for-
indgaaelse-af-uddannelsesaftaler
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Spørgsmål om måltallet?
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”Hvordan kan uddannelser 
med 0-kvote ende på 100 
pct.?”

Der er tale om elever som har afsluttet 
uddannelsen, men er startet året før

”Hvordan er skolerne  
omfattet, hvis de kun 
udbyder grundforløbet 
på uddannelsen?”

De er omfattet, som alle andre, da 
eleverne skal fortsætte deres 
uddannelse i aftale

”Uddannelsesaftaler, der 
underskrives med startdato 
forudsat gf er bestået - tæller 
de med som indgået aftaler?"

Ja



Spørgsmål om måltallet?
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”Hvordan kommer de 60 pct. 
ved 15. uge til at blive 
udmøntet på EUX business?” 

Det bliver 46 pct. i 35. uge på det 
studiekompetencegivende forløb

”Kommer EUS5 elever til 
at indgå i måltallene?”

Ja, i opgørelsen ved afslutningen af 
GF2, men forløb med varighed 
under 20 uger tæller ikke med i 
opgørelsen ved 15. uge

”Aftaler som starter i 2023, 
men er underskrevet i 2022 -
hvor tæller de?"

De tæller med ved 15./35. uge og på sluttidspunktet på 
GF2, hvis de er underskrevet forinden



Spørgsmål om måltallet?
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”Hvad med de uddannelser 
der har tradition for at 
underskrive ugen efter 
afslutningen på GF2?”

De kommer desværre ikke til at tælle 
med i opgørelsen ”Er der krav til EUX studieår elever 

omkring, hvor mange der skal ud i 
elevplads?” 

Ja, 46 pct. ved 35. undervisningsuge 
og 66 pct. ved afslutningen af det 
studiekompetencegivende forløb 

”Har tælleperioderne 
en betydning?” 

Der anvendes ikke tælleperioder i 
opgørelsen. Det er aktive elever ved 15. 
uge/35. uge og datoen for afslutningen af 
grundforløbet.



Spørgsmål om måltallet?
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”Tæller korte 
aftaler med?”

Ja, alle uddannelsesaftaler tæller med

”Skal uddannelsesaftalen være trådt 
i kraft, således eleverne får løn fra 
virksomheden de sidste 5 uger af 
grundforløbet, for at tælle med i 
opgørelsen?” 

Aftalen skal kun være underskrevet og oprettet



Praktikpladsen.dk
v. Tommy Ravn Jensen & Anders Caprani



Agenda

Program Taler

1 Måltal for indgåede udd.aftaler i GF2 Tommy Ravn Jensen 

2 Opsøgende arbejde - Søg læresteder Anders Caprani

3 Nøgletal om lærepladser og elever Tommy Ravn Jensen 

4 Digitale uddannelsesaftaler Anders Caprani

5 Elevprofiler, EMMA og skolepraktik Tommy Ravn Jensen 

6 Formidling af lærepladser Tommy Ravn Jensen 

7 Adgang til data Anders Caprani

Spørgsmål



Måltal for indgåede 
udd.aftaler i GF2



• Andel af elever på 
GF2 med indgåede 
udd.aftaler

• Fordelt på institution 
og uddannelse

• Opdateres dagligt

• Eksport til regneark

• Offentligt tilgængelig

• Forventet: 2021
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• Data om skolens 
egne elever

• Oplysning om 
GF2, EUX og 
udd.aftaler. 

• Filtrering af 
oversigten

• Download som 
regneark

• Adgang for skoler

• Forventet: 2021
21. juni 202147



Opsøgende arbejde -
Søg læresteder
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• Overblik med data om 
branche, godkendelser og 
elever/lærlinge

• Ca. 900.000 aktive 
produktionsenheder fra 
CVR-registret

• Mange filtrerings-
muligheder

• Download til regneark 
med flere detaljer om 
bl.a. kommune

• Link til detaljer om 
lærestedets godkendelser 
og aftaler

• Udvides i 2022 med data 
om antal faglærte og 
elevtal (AUB)

• Adgang for skoler og 
faglige udvalg (sekr.)



21. juni 202150

• Oplysninger om lærested 
og virksomhed (CVR-
registret)

• Etableringsdato og aktuel 
driftsstatus



21. juni 202151

• Lærestedets 
godkendelser

• Oplysninger om 
godkendelsen, herunder 
udløb, begrænsninger og 
”Godkendt antal”

• Opsummering af data om 
elever/lærlinge



21. juni 202152

• Igangværende 
elever/lærlinge på 
lærestedet

• Skole kan se navn på 
egne elever. Ellers vises 
”Elev på anden skole”

• Oplysning om 
uddannelse/speciale, 
aftaletype, periode og 
skole



21. juni 202153

• Tidligere aftaler: Fem år 
tilbage

• Uddannelse, aftaletype, 
periode og skole



Nøgletal om 
lærepladser og elever



21. juni 202155

• Ledige (opslåede) 
stillinger – med oversigt 
fordelt på 
uddannelse/speciale

• Godkendte læresteder –
med oversigt fordelt på 
uddannelse/speciale

• Synlige elevprofiler

• Ved søgning efter 
læresteder vises 
oplysning om 
igangværende elever og 
næste aftaleudløb med 
mulighed for filtrering

• Offentligt tilgængelige



21. juni 202156

• Nøgletal fordelt efter 
uddannelse og 
geografi (regioner)

• Opdateres dagligt

• Endelige nøgletal 
aftales med skoler og 
faglige udvalg

• Forventet: 2023



Digitale 
uddannelsesaftaler



21. juni 202158

• Oversigt over alle 
uddannelsesaftaler 
med aktuel status

• Flere 
filtreringsmuligheder

• Adgang til ”egne” 
aftaler for 
virksomhed, elev, 
skole og fagligt udvalg

• Forventet: 2021 
(indgåelse). Ændring 
og ophævelse i 2022.



21. juni 202159

• Digitalt register med 
alle aftaler

• Forventet: 2022-2023



Elevprofiler, EMMA 
og skolepraktik



21. juni 202161

• Skolens egne elever

• Profil og søgeaktivitet

• Mange 
filtreringsmuligheder

• Dato for afslutning af 
grundforløb og udløb af 
synlig profil

• Links til detaljer om 
eleven (profil og søgelog)

• Indgået udd.aftale

• EMMA-aktivitet og ønske 
om optagelse i 
skolepraktik (2022) 

• Adgang for skolen



21. juni 202162

• Profil, aktivitetslog og 
søgelog (kontaktede 
læresteder)

• ”Log ind som” for at 
hjælpe med 
søgning/formidling af 
læresteder (efter aftale 
med eleven)

• Elevprofilen udvides med 
flere relevante data: Bl.a. 
oplysning om kørekort, 
billede og bedre CV 
(2023)



Formidling af 
lærepladser
(brug af søgelog)



21. juni 202164

1. ”Log ind som” 
eleven (kun 
efter aftale)

2. Søg læresteder og 
føj til søgeloggen

3. Eleven kan 
fokusere på at 
kontakte 
læresteder i 
søgeloggen

4. Skolen kan følge 
med i elevens 
søgning i 
elevoversigten



21. juni 202165

1. ”Log ind som” 
eleven (kun efter 
aftale)

2. Søg læresteder 
og føj til 
søgeloggen

3. Eleven kan 
fokusere på at 
kontakte 
læresteder i 
søgeloggen

4. Skolen kan følge 
med i elevens 
søgning i 
elevoversigten



21. juni 202166

1. ”Log ind som” 
eleven (kun efter 
aftale)

2. Søg læresteder og 
føj til søgeloggen

3. Eleven kan 
fokusere på at 
kontakte 
læresteder i 
søgeloggen

4. Skolen kan følge 
med i elevens 
søgning i 
elevoversigten



1. ”Log ind som” 
eleven (kun efter 
aftale)

2. Søg læresteder og 
føj til søgeloggen

3. Eleven kan 
fokusere på at 
kontakte 
læresteder i 
søgeloggen

4. Skolen kan følge 
med i elevens 
søgning i 
elevoversigten

21. juni 202167



Adgang til data



Oversigt
Adgang til data i Lærepladsen.dk

21. juni 202169

Data Skole Fagligt
udvalg (*)

Elever Virksomhed Offentlig Klar

Aktuelle tal for indgåede 
uddannelsesaftaler på GF2

- - - - Ja 2021

CVR-oplysninger, 
godkendelser og udd.aftaler
på læresteder 

Ja Ja Nej Egne
godkendelser og 
udd.aftaler

Begrænsede oplysninger 
om godkendte læresteder

2021
2022 (antal 
faglærte)

Nøgletal om lærepladser og 
elever

- - - - Ja 2023

Uddannelsesaftaler Ja Ja Egne aftaler Egne aftaler Nej 2021-2023

Elevprofil, EMMA-status, 
søgelog, skolepraktik 

Ja Nej Egne 
oplysninger

Synlige profiler, 
anonymiserede

Nej 2022-2023

Frafaldsrisiko og afslag Ja Nej Nej Ja Nej 2021

Skoler og virksomheder har kun adgang til personoplysninger om egne 
elever/lærlinge.
Faglige udvalg har kun adgang til personoplysninger efter aftale.
Elever/lærlinge har kun adgang til egne personoplysninger.

(*) Herunder lokale uddannelsesudvalg og sekretariater



Spørgsmål



Opsamling på mødet 

• Efter mødet sendes mail med følgende:

• Evalueringslink - https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=QESJJHP2J21N

• Power point 

• Inspirationsmøder til efteråret

• Følg implementeringen af trepartsaftalen med på 

hjemmesiden - Trepartsaftaler

Tak for i dag
Information om Trepartsaftaler - Juni 202172
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