TILLÆG TIL UDDANNELSESAFTALE

Ryd alle felter

indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser
Virksomheden skal sende aftaletillægget til den skole hvor uddannelsesaftalen er registreret, straks efter underskrift.
Pkt. 1

Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering):

Elevens/lærlingens navn og adresse:

Parterne

Postnr.:

Postnr.:

By:

Tlf.nr.:

Tlf.nr.:

E-mail:

E-mail:

CVR-nr.:

CPR-nr.:

By:

SE-nr. til afregning af lønrefusion:
(skal være ATP-pligtig i hele aftaleperioden, jf. vejledning).

Pkt. 2
Arbejdssted

Arbejdssted/hovedarbejdssted (udfyldes kun hvis forskellig fra adressen ovenfor):

P-nr.:

Postnr.:

Skiftende arbejdssteder:

Den oprindelige uddannelsesaftale blev indgået for perioden:

Arbejdspriode

Uddannelse og speciale/trin.

Pkt. 4

Uddannelsesaftalen for ovennævnte elev/lærling ændres herved pr. den:

□

Tlf.nr.:

By:

Pkt. 3

ja

til:

som følge af (sæt x):

Ændringer

A Ændring af aftaleperioden. Anfør den nye samlede periode her:
Anfør den nye samlede periode her:

fra:

til:

Årsag til ændring anføres i pkt. 5.

Forlængelsen skyldes forhold nævnt i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser (fx fravær pga. sygdom, supplerende
skoleundervisning, orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, nedsat arbejdstid pga. særlige forhold).
Delaftale under skoleoplæring må ikke forlænges via tillæg på nær i de situationer, der nævnes i §§ 58 og 59 i lov om
erhvervsuddannelser (sæt kryds ovenfor).
Samme elev/lærling og samme virksomhed må kun indgå en kort aftale med hinanden.
Det faglige udvalg kan under nærmere angivne betingelser undtagelsesvist godkende yderligere én aftale jf. § 94, stk. 5, i
bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, og kan i så fald forlænges via tillæg. Hvis en kort aftale forlænges via tillæg, tæller
det som en ny aftale. Dette gælder dog ikke i de situationer, der nævnes i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser (sæt kryds
ovenfor).
B Ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse. Den nye virksomhed skal fremgå af pkt. 1.
C Ændring af speciale, nyt fast arbejdssted eller andre ændringer. Ændring af speciale, trin, profil eller eux anføres herunder:

Nyt fast arbejdssted anføres i punkt 2. Andre ændringer, fx vedrørende Ny mesterlære, anføres i pkt. 5.
D Valgfri supplerende undervisning (påbygning)

Løn under påbygning i hovedforløb? Ja

Nej

Ændring af perioden anføres under A.
E Aftaler inden for Jordbrugets Uddannelser og Mejeristuddannelsen
Eleven/lærlingen fortsætter uddannelsen i ny virksomhed, efter aftale mellem virksomhederne og eleven/lærlingen.
Den nye virksomhed skal fremgå af punkt 1 og evt. 2.
Seneste oplæringsvirksomheds navn:
Aftaletillægget skal oprettes inden aftaleperiodens begyndelse.
Fra ændringsdatoen overgår den forrige virksomheds rettigheder og forpligtelser til den nye virksomhed. Der er således ikke ny
prøvetid. I øvrigt fortsætter uddannelsesforholdet på samme vilkår som mellem eleven/lærlingen og den forrige virksomhed.

Pkt. 5

Bemærkninger:

Bemærkninger
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Pkt. 6

Parternes underskrifter (aftalen er indgået i henhold til erhvervsuddannelsesloven)

Underskrifter

Evt. forældremyndigheds samtykke:

Dato

Virksomhed

Dato

Indehaver af forældremyndighed

Dato

Elev/lærling

Dato

Indehaver af forældremyndighed

For elever/lærlinge, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
Oplysninger fra denne aftale registreres af erhvervsskolen i et centralt register (EASY-P). Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og de
faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra.
Visse ændringer af uddannelsesaftalen kræver godkendelse af det faglige udvalg, jf. § 58 i lov om erhvervsuddannelser.

Pkt. 7
Registrering

Forbeholdt erhvervsskolen. Tillægget er registreret den:
Erhvervsskolens registrering er ikke i sig selv en garanti for, at parterne har udfyldt tillæg til uddannelsesaftalen korrekt.
Skolens registreringspligt fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
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