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Lærepladstilsagn
 – værktøj til tidlig rekruttering af elever til 
en uddannelsesaftale

Hvad er et lærepladstilsagn?
Kommende erhvervsuddannelseselever og virksomheder kan indgå et læreplads- 

tilsagn.

Et lærepladstilsagn giver virksomheder og kommende erhvervsuddannelseselever 

muligheden for at komme tidligere i dialog. Det er en hensigtserklæring mellem en 

virksomhed og en kommende erhvervsuddannelseselev om, at de ønsker at indgå en 

uddannelsesaftale på et senere tidspunkt, som indgås elektronisk på Lærepladsen.dk. 

Det elektroniske redskab vil ligeledes understøtte dialogen mellem eleven og virksom-

heden.

Hvorfor er det en god idé at indgå et 
lærepladstilsagn?
Som virksomhed kan I skabe en tidlig relation til en kommende elev/lærling ved at 

indgå et lærepladstilsagn med en elev, som f.eks. går i grundskolen. Det kan være, I som 

virksomhed har udfordringer med at rekruttere erhvervsuddannelseselever til at indgå 

en uddannelsesaftale, eller I ønsker kontakt med elever allerede i grundskolen. Elever-

ne vil blive vejledt om muligheden for at indgå et lærepladstilsagn med en virksomhed, 

f.eks. når de som del af undervisningen i folkeskolen skal i erhvervspraktik i en virksom-

hed.
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Et lærepladstilsagn er et frivilligt værktøj for virksomhederne. Det er ikke juridisk 

bindende og må ikke forveksles med en ansættelse i form af en uddannelsesaftale eller 

en ansøgning til en erhvervsuddannelse. Et lærepladstilsagn hjælper til at bevare kon-

takten, men det binder ikke virksomheden eller eleven til senere at indgå en uddannel-

sesaftale, da virksomheder og elever frit kan afbryde kontakten. Det friholder ligeledes 

ikke offentlige virksomheder fra forpligtelsen til at slå offentlige stillinger op.

Hvordan indgås et lærepladstilsagn?
Et lærepladstilsagn indgås digitalt på Lærepladsen.dk, hvor eleven og virksomheden 

let kan oprette, godkende eller ophæve lærepladstilsagnet. Der er adgang på adressen 

www.laerepladsen.dk, hvor der kan læses mere om indgåelsen af et lærepladstilsagn. 

Lærepladsen.dk kræver en medarbejdersignatur for at logge ind på virksomhedens 

vegne og oprette et lærepladstilsagn.

Når en elev og en virksomhed har indgået et lærepladstilsagn, vil begge parter løbende 

modtage en digital påmindelse om at fortsætte dialogen om, hvorvidt begge parter 

fortsat ønsker at bevare kontakten og senere overvejer at indgå en uddannelsesaftale. 

Hvis eleven og virksomheden ikke ønsker at fortsætte dialogen, vil lærepladstilsagnet 

blive annulleret.

Eksempel på brug af et lærepladstilsagn
En folkeskoleelev er i erhvervspraktik i en virksomhed. Eleven har gjort et 

godt indtryk, og virksomheden vil gerne bevare kontakten med eleven med 

henblik på eventuelt at indgå en uddannelsesaftale på et senere tidspunkt. 

Virksomheden spørger eleven, om vedkommende overvejer at starte på 

en erhvervsuddannelse og måske kunne være interesseret i at indgå et 

lærepladstilsagn. Virksomheden og eleven opretter et lærepladstilsagn på 

Lærepladsen.dk. Eleven og virksomheden bevarer kontakten efter eleven er 

startet på en erhvervsuddannelse. I løbet af elevens grundforløb beslutter de sig 

for at ændre lærepladstilsagnet til en rigtig uddannelsesaftale. 

 
Lærepladsen.dk
Din adgang til erhvervsuddannelseselever i hele Danmark

Alle lærepladssøgende elever i Danmark har en profil.

Derfor er Lærepladsen.dk et oplagt sted at finde din næste elev/lærling. Du kan 

søge elever i hele landet med præcis de kvalifikationer, du mangler.

Det er nemt og gratis at oprette stillingsopslag.

På Lærepladsen.dk findes alle virksomheder, der er godkendt til oplæring.

Du kan se, hvilke godkendelser din virksomhed har og finde information om, 

hvordan din virksomhed bliver godkendt til at tage elever/lærlinge.

www.laerepladsen.dk
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