Ny Mesterlære
Tag en uddannelse,
hvor du også lærer
med hænderne
For dig, der skal vælge uddannelse

Titel · 3

Mød en elev i
Ny Mesterlære
Fie på 25 år er i lære som
tjener på Hindsgavl Slot

Hvad er Ny Mesterlære?
Når du er i Ny Mesterlære, giver din arbejdsgiver (mester) dig
opgaverne og lærer dig, hvordan du skal udføre dem.
Ny Mesterlære er den af alle erhvervsuddannelserne, hvor
man er mest ude på en læreplads og mindst på en skolebænk.
Grundforløbet er erstattet med grundlæggende praktisk
oplæring hos en mester ude i en virksomhed. Ny Mesterlære er derfor en fordel for dig, der savner at komme i gang
på en arbejdsplads, eller dig, der er træt af at sidde stille i
skolen.
At vælge Ny Mesterlære har også en række andre fordele:
•
Du begynder i en virksomhed med det samme. Da du
kun kan starte i Ny Mesterlære med en læreplads på
hånden, har du allerede en læreplads til hovedforløbet.
•
Det du lærer af mester, ser du blive brugt ude i virksomheden.
•
Din uddannelsesaftale med mester fritager dig fra at
skulle indfri adgangskravene til erhvervsuddannel-
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•
•
•
•
•

sernes grundforløb. Du skal dog stadig indfri overgangskravene til hovedforløbet.
Du får lærlingeløn fra første dag, du er i lære, og ligesom alle andre har du tre måneders prøvetid.
Du bliver oplært med mester ved din side og kan dermed nemt spørge ind til ting, du ikke forstår.
Du lærer med hænderne og får praktisk erfaring fra
rigtige arbejdssituationer på en rigtig arbejdsplads.
Du får rigtige kolleger – ikke kun studiekammerater.
Du kan godt vælge en uddannelse, hvor skolen ligger
langt væk, og så nøjes med at bo i nærheden af
skolen, når du skal på skole under hovedforløbet.

Da du begynder uddannelsen ude i en virksomhed, skal
du være opmærksom på, at du SKAL finde en læreplads,
før du kan begynde på uddannelsen.

Fie Olsen på 25 år bor i Gelsted på
Fyn sammen med sin kæreste.
Siden januar 2014 har hun været i Ny
Mesterlære på Hindsgavl Slot, som
er et hotel- og konferencecenter i
Middelfart med egen à la carte
restaurant.
Før Fie begyndte i lære, var hun
blandt andet værnepligtig og arbejdede forskellige steder, men på
Hindsgavl Slot fandt hun sin rette
hylde som tjenerelev.

Her kan du læse, hvordan Fie synes,
det er at være i Ny Mesterlære som
tjener på Hindsgavl Slot.

Hvorfor valgte du at gå i Ny
Mesterlære?
”Jeg ville bare ud at arbejde. Jeg er
ikke særlig god til at sidde stille på
skolebænken eller bag en computerskærm, for jeg lærer bedst gennem
hænderne. Det sætter sig simpelthen
bare bedre fast hos mig, end når jeg
sidder stille på skolebænken. Det har
overrasket mig, hvor meget man selv
har ansvar for, når man er i Ny Mesterlære, for man er jo vant til, at der står
en lærer og guider en gennem lærestoffet. Jeg synes, at mesterlære er
en meget federe måde at lære på.
Det er rigtig fedt selv at have så meget
ansvar, og det gør dig mere voksen.”
Hvordan er en dag i Ny
Mesterlære?
”På en typisk arbejdsdag møder jeg
ind på Hindsgavl Slot og bliver briefet
sammen med alle de andre tjenere.
Vi får at vide, hvad der skal ske i løbet
af vagten, og derefter går vi i gang
med at dække op til gæsterne. Vi
finder vinene frem og gennemgår

dem sammen med overtjeneren, så
vi bedre kan hjælpe gæsterne i at
vælge den rigtige vin til maden. Når
vi er færdige med at gøre bordene
klar, får vi lige en hurtig bid mad,
inden gæsterne kommer.
Når gæsterne så er kommet, er den
vigtigste opgave at sørge for, at de
får en rigtig god oplevelse. Når den
sidste gæst er gået, slutter jeg
arbejdsdagen med at rydde op og
gøre klar til dagen efter.”
Har du lyst til at læse hele casen om
Fie, så kan du finde den sammen med
de andre cases her.
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Sådan er Ny Mesterlære
opbygget
Med Ny Mesterlære får du mere praktisk erfaring,
men du skal stadigvæk på skolebænken.
Ny Mesterlære har meget mere
praktisk oplæring end både den
almindelige erhvervsuddannelse,
eud, og den mere teoretiske eux, der
kombinerer erhvervsuddannelsen
med en gymnasial eksamen.

Mød en lærling
i Ny Mesterlære

I Ny Mesterlære opnår du de samme
kompetencer, og uddannelsen

Jesper på 30 år er i Ny
Mesterlære som murer hos
Ivar Damgaard Nielsen ApS

Jesper Skovgaard Andersen er 30 år
og bor med sin kæreste lidt uden for
Nykøbing Falster. Jesper har været i
Ny Mesterlære som murer siden 2013.
Jesper er tidligere uddannet struktør
og har været i forsvaret, men besluttede sig for at vende tilbage til
Nykøbing Falster for at blive murer.

Her kan du læse, hvordan Jesper
synes, det er at være i Ny Mesterlære
som murer hos Ivar Damgaard
Nielsen ApS.

Hvorfor valgte du at gå i Ny
Mesterlære?
”Da jeg kendte Ivar, min mester, i forvejen, ringede jeg til ham og hørte,
om han ville tage mig i lære.
Jeg blev rådet af CELF (Center for
Erhvervsrettede uddannelser Lolland
Falster) til at tage en Ny Mesterlære,
da jeg havde en struktøruddannelse i
forvejen. Jeg manglede kun at kunne
tegne, som er noget, man lærer på
grundforløbet på skolen, så det har
jeg taget på skolen løbende.
Rent økonomisk har det været en stor
fordel at gå i Ny Mesterlære, da jeg
kunne få voksenlærlingeløn i stedet
for SU. Ellers havde jeg ikke haft råd,
for jeg har bil og lejlighed.”
Hvordan er en dag i Ny
Mesterlære?
”Vores mester går meget op i, at vi
skal være selvstændige, så jeg har
været med ude på forskellige opgaver

varer lige så lang tid, som hvis du
tog den almindelige erhvervsuddannelse, eud.
Grundforløb og hovedforløb
I Ny Mesterlære bliver erhvervsuddannelsernes grundforløb erstattet
af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed, som kan vare

op til et år. Din arbejdsgiver står for
din oplæring i virksomheden.
Hovedforløbet kan vare fra 1-5 år, alt
efter hvilken erhvervsuddannelse du
har valgt. I hovedforløbet veksler du
mellem skoleophold og praktik hos
din mester ligesom på den almindelige erhvervsuddannelse, eud.

Hovedforløb **
Op til 1 år

Hovedforløbet varer fra 1-5 år alt efter uddannelse.

Ny Mesterlære*

eud ***

fra starten. Vi får en opgave om morgenen, og så kører vi ud til kunden
og arbejder på den. Jeg har muret og
sat fliser op, men jeg har også været
med til at kalke kirker. Jeg synes, det
er sjovest at lave tegneopgaver og at
arbejde med gammelt murværk og
gesimser. Nogle gange laver vi også
små opgaver med at pudse loftdekorationer og lave stuk.”
Har du lyst til at læse hele casen om
Jesper, så kan du finde den sammen
med de andre cases her.

eux ****

Skoleundervisning

Praktisk oplæring på lærepladsen

*

På Ny Mesterlære erstattes grundforløbet af grundlæggende praktisk oplæring, som kan vare op til ét år.

**

Hovedforløbet er ens på Ny Mesterlære og eud (den almindelige erhvervsuddannelse).

*** eud’ens hovedforløb kan også tilrettelægges omvendt af, hvad der er vist, hvor man begynder ude på lærepladsen.
**** eux’en kombinerer erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen.
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Spørgsmål og svar
Her kan du finde svar på nogle af de mest
stillede spørgsmål om Ny Mesterlære.

Hvordan er mine jobmuligheder, når jeg er færdig?
Ingen kan spå om fremtiden, men der er adskillige
prognoser, der viser, at der kommer til at mangle
mange faglærte i fremtiden.
Vælger du at gå i Ny Mesterlære, får du ikke alene en
erhvervsuddannelse, du får også en hel del erhvervserfaring, mens du er under uddannelse – mere end på
de andre erhvervsuddannelser. At have en medarbejder,
der både har en erhvervsuddannelse og solid erhvervserfaring, er efterspurgt hos mange arbejdsgivere.
Skal jeg have fundet en læreplads for at kunne
begynde på Ny Mesterlære?
Ja, da du begynder uddannelsen ude i en virksomhed.
På Ny Mesterlære foregår hele det første år normalt
ude i praktik hos mester.

Hvad skal du have bestået af fag?
Forskellen mellem den almindelige
eud og Ny Mesterlære er, at du på Ny
Mesterlære ikke behøver at indfri adgangskravene til erhvervsskolen og
kan vente med at bestå overgangskravene, til du har været igennem
den grundlæggende, praktiske
oplæring, som er i stedet for grundforløbene.
Adgangskravene
På nuværende tidspunkt er
adgangskravene til den almindelige
erhvervsuddannelse (eud), at du
skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik
til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
eller en tilsvarende prøve.
Men når du har en uddannelsesaftale
i hånden, det vil sige, når du har en
skriftlig aftale med en mester om at
komme i Ny Mesterlære hos ham,

så slipper du for at skulle indfri
adgangskravene.
Kompetencevurdering
Når du er i Ny Mesterlære, afsluttes
det første års praktiske oplæring med
en samlet vurdering af dine kompetencer for at vurdere, om du er klar til
at begynde på selve hovedforløbet.
Du skal blandt andet udføre en praktisk opgave, som indgår med stor
vægt i kompetencevurderingen, og
du skal opfylde en række overgangskrav til hovedforløbet.
Overgangskrav
Hvilke overgangskrav, du skal indfri
for at komme videre til uddannelsens
hovedforløb, afhænger af, hvilken
uddannelse du har valgt. Har du
eksempelvis valgt at blive frisør, skal
du have haft fagene afsætning, design
og have bestået dansk på E-niveau,
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før du kan begynde på hovedforløbet.
Og har du valgt at blive tømrer, skal
du have haft fagene matematik og
teknologi, før du kan begynde på
hovedforløbet.
Din personlige uddannelsesplan
De konkrete detaljer i dit Ny
Mesterlære-forløb, såsom kontaktpersoner, kompetencemål, fag, tidsplan for undervisning mm., aftaler du
med din kontaktlærer fra erhvervsskolen og din mester. Detaljerne
skriver I sammen ind i din personlige
uddannelsesplan, hvor du også kan
se, hvad du skal lære praktisk og
teoretisk.
Vil du vide mere om de forskellige
erhvervsuddannelser, kan du læse
om dem her.

Hvor kan jeg finde en læreplads?
Det er en god idé at gå i gang med at lede efter en
læreplads i god tid. Har du et sted i kikkerten, så ring
til dem og spørg, om de ikke kunne tænke sig at have
dig som Ny Mesterlærling. Har du ikke en læreplads,
kan du evt. gå ind på Undervisningsministeriets
hjemmeside praktikpladsen.dk.
Får jeg løn eller SU under min uddannelse?
Du får overenskomstmæssig lærlinge-løn under hele
forløbet. Lønnen varierer, alt efter hvilken uddannelse
du har valgt.
Hvor mange timer om ugen skal jeg arbejde i
virksomheden?
Når du er i Ny Mesterlære, arbejder du som udgangspunkt 37 timer om ugen. Skal du have noget undervisning, mens du er i lære, er det medregnet i de 37 timer.

virksomhed, kan der være indlagt kortere skoleperioder, da du skal indfri en række overgangskrav til
hovedforløbet. Hovedforløbet er identisk med den
almindelig erhvervsuddannelse (eud) og veksler
mellem skole og praktik.
Er Ny Mesterlære bedre end den almindelige
erhvervsuddannelse, eud?
Den eneste forskel på Ny Mesterlære og den almindelige erhvervsuddannelse (eud) er, at det første år er
meget mere praktisk og primært foregår ude i en
virksomhed. Men man opnår de samme erhvervskompetencer. Man lærer bare tingene på forskellige
måder.
Hvor lang tid tager Ny Mesterlære?
Alt efter hvilken uddannelse, trin, specialer og valgfag
du vælger, kan uddannelsen samlet vare fra 1-5 år.
Gælder særlige regler, hvis jeg er 25 år eller
ældre?
Erhvervsuddannelse for voksne (Euv) er rettet mod
dig, der er 25 år og derover. Det er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetencer på
erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsen tilrettelægges efter den erhvervserfaring og uddannelse,
du eventuelt har i forvejen. Du kan læse mere om Euv
på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Hvor kan jeg få svar på resten af mine spørgsmål?
At vælge en uddannelse er et stort og vigtigt valg, så
det er helt naturligt med mange spørgsmål.
Kontakt evt. din lokale erhvervsskole og tal med en
UU-vejleder. Du kan også læse mere om de forskellige
uddannelser på ug.dk.

Kan jeg helt slippe for at være på skolebænken?
Nej. Selvom det første år hovedsagligt foregår i en
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Sådan kommer du i Ny
Mesterlære
Kunne du tænke dig at begynde i Ny Mesterlære,
så kontakt din lokale erhvervsskole.
Før du kan begynde på Ny Mesterlære, så skal du sørge for én ting:
Du skal have fundet en læreplads.
Det kan være nemmere sagt end
gjort, men der er et par ting, du
selv kan gøre.
Hvis du ikke har en læreplads
Er du på jagt efter en læreplads, så
er det en god idé at gå i gang med
at lede i god tid. Måske kender du
allerede en virksomhed, som kunne
være en mulighed?
Det er vigtigt, at du selv er aktivt
opsøgende, og at du viser din
måske kommende mester, hvad
du kan, og hvad du vil. Foreslå evt.
mester, at du kan komme ind og
arbejde hos ham et par timer om
ugen, så han kan få øjnene op for,
hvilken fantastisk elev, du kunne
blive. Og brug tiden til at vise dig
fra din bedste side, vis interesse,

lyt til mesteren, kom til tiden og
spørg gerne nysgerrigt ind til de opgaver, du bliver sat til.
Du kan også lede efter en praktikplads på Undervisningsministeriets
hjemmeside praktikpladsen.dk.
På nogle uddannelser er der mere
efterspørgsel efter lærlinge end på
andre, men du kan være heldig.
På Guiden til Praktikplads kan du
også finde gode råd til, hvordan du
finder en praktikplads.
Når du har en læreplads
Når du har fundet en læreplads, kan
du kontakte din lokale erhvervsskole, som sammen med dig og din
mester udarbejder en uddannelsesaftale og derefter en uddannelsesplan for din grundlæggende, praktiske oplæring.
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Planen beskriver, hvad du skal lære
både praktisk og teoretisk.
I planen, inden hovedforløbet, kan
der også indgå skoleperioder, men
det vil være kortere forløb.
Hovedvægten i Ny Mesterlære ligger på praktisk arbejde i virksomheden.
Det er en rigtig god idé at bruge
prøvetiden aktivt til at mærke efter
i maven, om der er et godt match
mellem dig og din mester.
Vil du vide mere?
Vil du vide, hvordan du kommer
i Ny Mesterlære, så brug
Uddannelsesguiden.

Denne pjece er udarbejdet af Håndværksrådet på vegne af Undervisningsministeriet i 2016.
På denne hjemmeside kan du se flere cases, pjecer og film om Ny Mesterlære.

Du kan også læse om flere elever og
lærlinge, se videoer samt finde pjecer
om Ny Mesterlære her på siden.
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