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Indledning 
 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har ajourført vejledningen om opgave- 

og ansvarsfordelingerne på lærepladsområdet som følge af de ændringer, 

der følger af trepartsaftalen om entydigt ansvar og flere lærepladser, som 

blev indgået i november 2020. 

Der er aftalt en ny ansvarsfordeling for det lærepladsopsøgende arbejde, der 

flytter ansvaret fra den enkelte elev til erhvervsskolerne for de elever, som 

ikke finder en læreplads selv. Der er endvidere aftalt, at de faglige udvalg 

skal spille en markant styrket rolle i forhold til målsætninger om fremryk-

ning, flere lærepladser og øget tiltrækning af elever. Endelig skal eleverne 

være klar til at indgå en lærepladsaftale tidligere på grundforløbet 

Vejledningen henvender sig til erhvervsskolerne, herunder skoleoplærings-

centrene, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg, Ankenævnet vedrørende 

oplæringsvirksomheder og øvrige aktører.   

Vejledningen gennemgår regler på lov- og bekendtgørelsesniveau for de nævnte 

aktører. Afsnit 7 indeholder links til de relevante love og bekendtgørelser, som 

var gældende på tidspunktet for udsendelsen af vejledningen. I det omfang, det er 

relevant, er afsnittet om hver af aktørerne underopdelt på: 

 Vejledning af lærepladssøgende 

 Formidling af lærepladser 

 Lærepladsopsøgende virksomhed over for arbejdsgivere 

 Godkendelse af virksomheder 

 

Der er inden for social- og sundhedsuddannelserne tradition for at indgå treparts-

aftaler, herunder om minimumsdimensionering af lærepladser, som er en del af 

rammerne for skolernes opgaveløsning på lærepladsområdet. Trepartsaftalerne er 

ikke omtalt i vejledningen, som alene omhandler regler i love og bekendtgørelser.  

 

Som eksempler på rammesættende aftaler kan nævnes den seneste aftale om minimums-

dimensionering på uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sund-

hedshjælper blev indgået i juni 2021 og kan ses på Børne- og Undervisningsministeriets 

hjemmeside: Styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked | Børne– og Under-

visningsministeriet (uvm.dk) 

 

  

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

bejdsmarked”, hvor kommunerne fra 1. juli 2021 har forpligtet sig til at ansætte 

voksne elever på 25 år og derover på social- og sundhedsassistentuddannelsen al-

lerede fra begyndelsen af grundforløbets 2. del. Rekrutteringen er understøttet af 

et procedurepapir udarbejdet af KL, FOA, Danske SOSU-skoler og Børne- og 

Undervisningsministeriet. Aftalen m.v. kan ses ved at følge linket ovenfor. 
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1 Erhvervsskoler, herunder skoleoplæringscentre  

 

1.1. Vejledning af lærepladssøgende 

 

Generelt  

Hvad siger reglerne?  

Skolerne skal tilbyde vejledning til de lærepladssøgende, herunder lærepladssøgende ele-

ver i grundforløbet og i det studiekompetencegivende forløb, lærepladssøgende med af-

sluttet grundforløb eller studiekompetencegivende forløb, som ikke er i skoleoplæring, 

og lærepladssøgende i skoleoplæring.  

 

Formålet er at informere lærepladssøgende elever om deres rettigheder og pligter under 

og efter afslutningen af enten grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb. 

Formålet med vejledningen er endvidere at styrke de lærepladssøgendes forudsætninger 

for at reagere passende på skolens tilbud om lærepladser, men også selv at søge lære-

pladser og andre uddannelsesmuligheder. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af an-

søgninger og CV, deltagelse i ansættelsessamtaler, samt brug af www.lærepladsen.dk  

 

Vejledningen skal omfatte fyldestgørende oplysninger om den aktuelle uddannelses- og 

arbejdsmarkedssituation både lokalt og på landsplan, herunder oplysninger om alterna-

tive uddannelsesmuligheder både i de uddannelser, der kræver læreplads efter lov om er-

hvervsuddannelser og i de uddannelser, der ikke kræver det. 

 

Skolerne skal samarbejde med kommunalbestyrelsen og andre myndigheder og instituti-

oner, der administrerer vejledningsordninger, der har betydning for elevernes mulighed 

for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Henvisning til reglerne  

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, §117. 

 

Elever i 9./10. klasse 

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal tilbyde elever i 9. og 10. klasse, der tilmeldes en erhvervsuddannelse, vej-

ledning om at indgå en uddannelsesaftale eller et lærepladstilsagn. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 43, stk. 1. 

 

Frafaldstruede eller elever uden uddannelsesaftale  

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal foretage en særlig intensiveret indsats og formidling af lærepladser over for 

frafaldstruede elever og elever, der fra 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del og 

http://www.lærepladsen.dk/
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fra 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb (eux 1. del), som ikke 

har indgået en uddannelsesaftale, og som udtrykker ønske om vejledning og bistand. 

Skolerne skal endvidere tilbyde disse elever vejledning om frivilligt uddannelsesskift, og 

formidling af lærepladser til relevante erhvervsuddannelser, hvis elevens grundforløb gi-

ver adgang til hovedforløbet på disse uddannelser. Eleven vælger selv til hvilke uddan-

nelser, det er relevant at få formidlet lærepladser indtil afslutningen af grundforløbet. 

Eleven har pligt til at søge lærepladser inden for disse uddannelser, hvis de fastsatte krav 

til uddannelsens hovedforløb muliggør dette 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 113, stk. 1, og § 118, stk. 3. 

1.2. Registrering af lærepladssøgende  

 

Krav om tidlig registrering  

Hvad siger reglerne? 

Elever i grundforløbets 2. del, der ikke har en uddannelsesaftale, skal være aktivt lære-

pladssøgende og registrere sig på lærepladsen.dk, når eleven påbegynder og derefter i 

hele grundforløbets 2. del. Skolerne skal informere elever om kravet til registrering på 

lærepladsen.dk, når eleverne påbegynder grundforløbets 2. del, henholdsvis senest 20 

undervisningsuger inden afslutningen af det studiekompetencegivende forløb (eux). 

Skolen vurderer løbende, om eleverne opfylder kravene, så længe eleverne er registreret 

som lærepladssøgende. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 119, stk. 1 og 2.  

 

1.3. Formidling af lærepladser 

 

Generelt  

Hvad siger reglerne? 

Lærepladser formidles af skoler m.v., som udbyder et grundforløbs 2. del, og af skoleop-

læringscentre. Skolerne skal endvidere informere elever i 9. og 10. klasse, som tilmeldes 

en erhvervsuddannelse, om at de kan modtage vejledning og bistand til at indgå en ud-

dannelsesaftale eller et lærepladstilsagn. 

 

Formidlingsindsatsen skal tilrettelægges fra begyndelsen af grundforløbets 2. del og 20 

undervisningsuger inde i det studiekompetencegivende forløb.  

 

Efter 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del og 35. undervisningsuge på det stu-

diekompetencegivende forløb skal skolerne formidle lærepladser til øvrige uddannelser, 

som elevens grundforløb giver adgang til, og som eleven finder relevante.  
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Skolen skal tilbyde skoleoplæring på et skoleoplæringscenter til egnede lærepladssøgende 

elever, der ikke har eller har haft en uddannelsesaftale ved afsluttet grundforløb. Tilbud-

det skal også gives til lærlinge, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale. De 

nærmere rammer for optagelse af elever i skoleoplæring fremgår af Håndbog om skole-

oplæringsordningen.   

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 43,   stk. 1 og 2, og § 66 a og b. 

 

Lærepladser fra starten af grundforløbet 

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal tilrettelægge formidlingsprocessen mellem virksomheder og elever med 

henblik på, at eleverne søger ledige lærepladser, som skolerne anviser. Det lærepladsop-

søgende arbejde skal understøtte elevernes mulighed for at finde lærepladser allerede på 

grundforløbet gennem egen dialog med en virksomhed. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 2. 

 

Lærepladser i hele landet  

Hvad siger reglerne? 

Skolernes lærepladsopsøgende arbejde skal tage udgangspunkt i skolens lokalområde, 

dvs. det geografiske område, som skolens udbud af uddannelsen dækker, men skolen 

skal fortsat formidle pladser i hele landet.  

Skoler, der har væsentlig virtuel undervisningsaktivitet, har ansvar for samarbejdsaftaler 

med skoler i elevens lokalområde, og disse skoler har pligt til at indgå i drøftelser om 

samarbejdsaftaler. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 4. 

 

Information om relevante lærepladser mv. 

Hvad siger reglerne? 

Ved formidling af lærepladser skal skolen forsøge at opfylde de lærepladssøgendes ud-

dannelsesønsker, herunder informere eleverne om alle relevante lærepladser på www.læ-

repladsen.dk. 

 

Formidlingen af lærepladser omfatter alle lærepladssøgende elever, herunder lærepladssø-

gende elever i grundforløbet, lærepladssøgende med afsluttet grundforløb, som ikke er i 

skoleoplæring, og lærepladssøgende i skoleoplæring.  

 

Særlig intensiveret indsats for visse elever 

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal foretage en særlig intensiveret indsats og formidling af lærepladser over for 

frafaldstruede elever og elever, der fra 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del og 

fra 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende år (eux 1. del), som ikke har 

http://www.lærepladsen.dk/
http://www.lærepladsen.dk/
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indgået en uddannelsesaftale, og som udtrykker ønske om vejledning og bistand, jf. af-

snit om Frafaldstruede eller elever uden uddannelsesaftale under afsnit 1.1. Skolerne skal desu-

den skærpe deres lærepladsopsøgende indsats over for elever, der ikke har indgået en 

uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløbets 2. del og indtil 13. kalenderuge ef-

ter afsluttet grundforløb og indtil 13. kalenderuge efter afslutningen af det studiekompe-

tencegivende forløb. Skolens forpligtelse omfatter både elever uden for og lærlinge i 

skoleoplæring. 

 

Underrettelse af virksomhed ved henvisning om læreplads  

Hvad siger reglerne? 

Ved formidling af lærepladssøgende til en virksomhed skal skolen samtidig underrette 

virksomheden om den konkrete henvisning. Skolen skal anmode virksomheden om at 

underrette skolen om resultatet af henvisningen, herunder om henvisningen har resulte-

ret i, at den pågældende har opnået en læreplads. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 113 og § 118.  

 

Opfyldelse af måltal  

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal opsøge og formidle lærepladser til elever, så skolerne opfylder de fastsatte 

måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler på grundforløbets 2. del og det studiekompe-

tencegivende forløb. Måltallene er meldt ud på Børne- og Undervisningsministeriets 

hjemmeside. Skolerne skal samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om   opsøg-

ning og formidling af lærepladser til lærepladssøgende. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 110, stk. 1. 

 

Vedligeholdelse af lærepladsen.dk  

Hvad siger reglerne? 

Skolerne og de faglige udvalg samarbejder om vedligeholdelse af www.lærepladsen.dk. 

Gennem en dagsaktuel registrering af relevante oplysninger om eleverne, som vises på 

www.lærepladsen.dk, skal skolerne sikre, at de faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg 

og andre samarbejdspartnere er opdaterede i forhold til  status på indsatsen for indgåelse 

af uddannelsesaftaler og deraf eventuelle behov for at igangsætte understøttende tiltag. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 110, stk. 2. 

 

Oplysninger til brug for lærepladsformidling 

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal til brug for lærepladsformidlingen og til belysning af lærepladssituationen 

tilvejebringe relevante oplysninger om: 

1. lærepladssøgende (fx uddannelsesmæssig baggrund, uddannelsesønsker og geo-

grafisk fordeling) 

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/nationale-maalsaetninger-for-indgaaelse-af-uddannelsesaftaler
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/nationale-maalsaetninger-for-indgaaelse-af-uddannelsesaftaler
http://www.lærepladsen.dk/
http://www.lærepladsen.dk/
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2. godkendte lærepladser (uddannelsesmæssige muligheder og geografisk fordeling) 

3. lærepladsmuligheder i ikke-godkendte virksomheder, som antages at kunne op-

fylde betingelserne for hel eller delvis godkendelse. Oplysningerne indhentes i 

samarbejde med de faglige udvalg eller lokale uddannelsesudvalg, hvis de er be-

myndiget hertil af det faglige udvalg. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 111. 

 

1.4. Lærepladsopsøgende arbejde  

 

Generelt  

Hvad siger reglerne? 

Det påhviler skolerne m.v. at udføre lærepladsopsøgende arbejde med henblik på frem-

skaffelse af lærepladser til elever i erhvervsuddannelserne.  

 

Skolerne skal desuden tilbyde elever på 9. og 10. klassetrin, som tilmeldes en erhvervs-

uddannelse, bistand til at indgå en uddannelsesaftale eller et lærepladstilsagn.  

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 43, stk. 1 og 2. 

 

Samarbejdspartnere  

Hvad siger reglerne? 

Erhvervsskolerne skal foretage lærepladsopsøgende arbejde i samarbejde med: 

 de faglige udvalg 

 de lokale uddannelsesudvalg 

 kommuner 

 regionale arbejdsmarkedsråd 

 andre relevante samarbejdspartnere. 

 

Skolerne kan aftale en indbyrdes arbejdsdeling mellem samarbejdsparterne. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 1. 

 

 

Formidlingskanaler  

Hvad siger reglerne? 

Erhvervsskolernes opsøgende arbejde kan foregå gennem: 

 virksomhedsbesøg 

 information om de lærepladssøgendes kvalifikationer og uddannelsesønsker 

 orienterende møder 

 anden systematisk indsats. 
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Skolerne skal tilrettelægge formidlingsprocessen mellem virksomheder og elever med 

henblik på, at eleverne søger ledige lærepladser, som skolerne anviser. Det lærepladsop-

søgende arbejde skal understøtte elevernes mulighed for at finde lærepladser allerede på 

grundforløbet gennem egen dialog med en virksomhed. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 2. 

 

Både godkendte og ikke-godkendte virksomheder  

Hvad siger reglerne? 

Erhvervsskolernes opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte og ikke-godkendte 

virksomheder. 

 

For de ikke-godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale uddannelsesud-

valgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs 

godkendelse af virksomheden som læreplads, herunder mulighederne for efterfølgende 

uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler m.v.  

 

Skolerne skal i deres formidlende arbejde sikre, at godkendte offentlige og private virk-

somheders lærepladser enten optages af en elev eller en lærling eller bliver slået op som 

en ledig plads med henblik på formidling til elever eller lærlinge uden uddannelsesaftaler. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 3. 

 

Formidling af lærepladser i hele landet 

Hvad siger reglerne? 

Skolernes lærepladsopsøgende arbejde skal tage udgangspunkt i skolens lokalområde, 

dvs. det geografiske område, som skolens udbud af uddannelsen dækker, men skolen 

skal fortsat formidle pladser i hele landet.  

 

Skoler, der har væsentlig virtuel undervisningsaktivitet, har ansvar for samarbejdsaftaler 

med skoler i elevens lokalområde, og disse skoler har pligt til at indgå i drøftelser om 

samarbejdsaftaler. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 4. 

 

Fokus på flerårige aftaler  

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal søge at indgå flerårige aftaler med virksomheder om antal elever og lær-

linge med henblik på, at der kan opnås en større og stabil pulje af lærepladser, som sko-

lens elever kan søge. Skolerne skal i deres lærepladsopsøgende arbejde være særligt op-

mærksom på muligheden for at formidle restlære- og kombinationsaftaler. 
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Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 5. 

 

1.5. Tilskud 

 

Tilskud for uddannelsesaftaler 

Hvad siger reglerne? 

Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og in-

stitutioner til lærepladssøgning og vejledning af elever om oplærings- og beskæftigelses-

muligheder.  

 

Der ydes et tilskud pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsud-

dannelser, herunder kombinationsaftaler eller som kommer i lære i udlandet. Der ydes 

ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet.  

 

Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes ikke tilskud for delafta-

ler under skoleoplæring. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen eller oplæ-

ringen i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder. 

 

Tilskud ydes på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. 

tilskudsmodtagende institution. Måltallet for 

den enkelte institution beregnes som en procentdel af antallet af tilskudsudløsende ud-

dannelsesaftaler i det seneste kalenderår. 

Måltallet fastsættes til 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler for instituti-

onen i det seneste kalenderår. Tilskuddet forhøjes, når institutionen har opfyldt det år-

lige måltal. 

 

Tilskud pr. uddannelsesaftale til og med måltallet er fastsat til 6.940 kr. på finansloven 

for 2022, mens tilskud over måltallet er fastsat til 13.890 kr. pr. uddannelsesaftale i 2022. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 c, stk. 1.  

 Finanslovens §20.31.11.30:Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler 

 

 

Tilskud for uddannelsesaftaler med arbejdsgivere der ikke har haft en lær-

ling/elev de seneste 5 år 

Hvad siger reglerne? 

Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og in-

stitutioner for formidling af uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler, med ar-

bejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev eller lærling i de seneste 

5 år.  

 

Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ikke får en varighed på mindst 3 

måneder. 
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Tilskuddet er på finansloven for 2022 fastsat til 4.710 kr. pr. uddannelsesaftale. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 c, stk. 2. 

 Finanslovens §20.31.11.30: Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler 

 

Tilskud for uddannelsesaftaler indgået under grundforløbet 

Hvad siger reglerne? 

Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og in-

stitutioner for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere inden for lov om er-

hvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, som indgås med elever eller lærlinge, 

der er i gang med et grundforløb, og indgås for mindst hele uddannelsesforløbet heref-

ter.  

 

Tilskuddet ydes også for uddannelsesaftaler med merkantile eux-elever og -lærlinge ind-

gået på det studiekompetencegivende forløb. 

 

Tilskuddet ydes ikke for elever på erhvervsuddannelserne til social- og sundhedsassi-

stent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent. 

 

Det er en betingelse, at uddannelsesaftalen får en varighed af mindst 3 måneder. Retten 

til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ophører inden prøvetidens udløb. 

 

Bevillingen ydes som tilskud ud fra en fast ramme. I 2022 er rammen fastsat til 97,1 mio. 

kr., mens det stiger til 154,3 mio. kr. i 2023. Tilskuddet er i 2022 beregnet til 23.892 kr. 

pr. uddannelsesaftale. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 c, stk. 3.  

 Finanslovens § 20.31.11.31: Tilskud til institutioner for aftaler indgået under grundforlø-

bet. 

 

Tilskud for uddannelsesaftaler indgået under grundforløbet for SOSU/PAU-ele-

ver 

Hvad siger reglerne? 

Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelse og andre skoler og in-

stitutioner for formidling af uddannelsesaftaler til elever på erhvervsuddannelserne til 

social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper samt pædagogisk assistent med 

arbejdsgivere inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, som 

indgås med elever eller lærlinge, der er i gang med et grundforløb, og indgås for mindst 

hele uddannelsesforløbet herefter. 

 

Det er en betingelse, at uddannelsesaftalen får en varighed af mindst 3 måneder. Retten 

til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ophører inden prøvetidens udløb. 
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Bevillingen ydes som tilskud ud fra en fast ramme. I 2022 er rammen fastsat til 23,3 mio. 

kr., mens det stiger til 37,4 mio. kr. i 2023. Tilskuddet er i 2022 beregnet til 10.128 kr. pr. 

uddannelsesaftale. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 c, stk. 3 

 Finanslovens § 20.31.11.32: Tilskud til institutioner for aftaler indgået under grundforlø-

bet for SOSU/PAU-elever. 

 

Statsligt tilskud for uddannelsesaftaler i udlandet 

Hvad siger reglerne? 

Staten yder tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, der etableres med en virk-

somhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen 

har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.  

 

Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ikke får en varighed på mindst 3 

måneder. 

 

Tilskuddet er på finansloven for 2022 fastsat til 6.380 kr. pr. uddannelsesaftale Ordnin-

gen administreres af AUB efter AUB’s gældende regelsæt for præmie til skoler, der fin-

der uddannelsesforhold i udlandet. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 c, stk. 1.  

 Finanslovens § 20.31.11.70: Tilskud til praktik i udlandet. 

 

AUB-tilskud for uddannelsesaftaler i udlandet 

Hvad siger reglerne? 

Til skoler kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter ansøgning yde støtte til udgifter 

i forbindelse med tilvejebringelse af praktikaftaler i udlandet for elever uden en uddan-

nelsesaftale med en dansk arbejdsgiver. 

 

Støtten udbetales som en præmie til skolen for hver indgået uddannelsesaftale af mindst 

3 måneders varighed. Præmien udgør 2.000 

kr. pr. uddannelsesaftale med varighed mellem 3 måneder og til og med 1 år og 3.000 kr. 

pr. uddannelsesaftale med varighed over 1 år. Der er mulighed for at søge om yderligere 

1.000 kr., hvis oplæringsperioden forlænges, så den kommer til at vare mere end 1 år. 

 

Har en elev flere på hinanden følgende praktikaftaler med den samme udenlandske ar-

bejdsgiver, betragtes hele perioden under et. 

 

Læs mere her: https://virk.dk/vejledning/aub/aub-erhvervsskole/ 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet 

m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 19.  

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-erhvervsskole/
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AUB-ansøgningspulje til øget rekruttering af 18-25 årige 

Hvad siger reglerne? 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde tilskud til uddannelsesinstitutioner og øv-

rige aktører til tiltag, der er rettet mod at understøtte rekruttering og fastholdelse af ele-

ver og lærlinge i alderen 18 til 25 år på erhvervsuddannelserne. 

 

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i al-

dersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen finansierer 

projekter af op til 4 års varighed. 

 

Læs mere her: https://virk.dk/vejledning/aub/aub-erhvervsskole/ 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 g, stk. 1.  

 

1.6. Godkendelse af oplæringsvirksomheder (enkeltgodkendelse) 

 

Skolens godkender oplæringsvirksomheden (enkeltgodkendelse) 

Hvad siger reglerne? 

En erhvervsskole, hvis bestyrelse er sammensat efter reglerne i § 5, stk. 2, i lov om insti-

tutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan godkende en virksomhed til at gennemføre 

oplæring for den enkelte elev (enkeltgodkendelse). Godkendelsen gælder altså for oplæ-

ringen af en bestemt elev og udløber, når elevens uddannelse i virksomheden er afslut-

tet.  

 

Fagligt udvalg træffer afgørelse om generelle godkendelser til at gennemføre oplæring af 

elever. Det er den måde, virksomheder normalt godkendes på, og den er beskrevet i af-

snit 2.3. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 31,  stk. 2. 

 

Vurdering som grundlag for afgørelse 

Hvad siger reglerne? 

En skoles afgørelse af, om en virksomhed kan godkendes som lærested for en konkret 

elev, træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre op-

læringen i overensstemmelse med de regler om oplæring, der er fastsat og om virksom-

heden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.  

 

Skolens afgørelse skal bygge på en konkret vurdering af   uddannelsesmulighederne for en 

bestemt elev. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 46,   stk. 1 og 2. 

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-erhvervsskole/
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Godkendelse for hele eller dele af uddannelsen  

Hvad siger reglerne? 

Godkendelsen kan omfatte en eller flere, herunder alle, oplæringsperioder i uddannel-

sen. Skolens afgørelse træffes på grundlag   af principper for godkendelse, som skolen har 

fastsat efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Skolen underretter det faglige 

udvalg om godkendelsen. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder, § 1.  

 

Skolens afgørelse  

Hvad siger reglerne? 

Regler om de faglige udvalgs godkendelse af virksomheder finder også anvendelse for sko-

lens afgørelse. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder, § 2. 

 

Ankenævnet  

Hvad siger reglerne? 

Skolens afgørelse om godkendelse af et lærested (enkeltgodkendelse) kan indbringes for 

Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder § 3. 

 

Ikke-godkendte virksomheder  

Hvad siger reglerne? 

Hvis skolen ved registrering af en uddannelsesaftale konstaterer, at virksomheden ikke 

er godkendt, skal skolen rette henvendelse til det faglige udvalg, eller træffe afgørelse om 

godkendelse af virksomheden til at oplære eleven, der har underskrevet uddannelsesafta-

len (enkeltgodkendelse). 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder, § 4. 

 

Oplysningsskemaer  

Hvad siger reglerne? 

Skoler kan udlevere oplysningsskemaer til virksomheder om at blive godkendt. Desuden 

tilbyder skolen virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af oplysningsske-

maet. 
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Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af 

virksomheder som  praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser, § 3, stk. 1. 
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2 Faglige udvalg  

 

2.1. Lærepladsopsøgende arbejde 

 

Generelt 

Hvad siger reglerne? 

De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med og evt. opfor-

dringer til virksomheder virke for at: 

 Der tilvejebringes det antal lærepladser, der er behov for, ud fra hensynet til tid-

lig aftaleindgåelse og flere lærepladser og ud fra en vurdering af elevernes og lær-

lingenes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmulighe-

der. 

 Udbuddet af lærepladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse 

og teknologiske udvikling. 

 

Et fagligt udvalg kan forlange alle oplysninger, som har betydning for at vurdere virk-

somhedens uddannelsesmæssige muligheder. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 42, stk. 3. 

 

Vejledning af virksomheder om muligheder for at indgå uddannelsesaftaler  

Hvad siger reglerne? 

De faglige udvalg skal foretage lærepladsopsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde skal 

både omfatte godkendte og ikke-godkendte virksomheder inden for udvalgets område. 

Udvalget skal vejlede virksomhederne om de forskellige muligheder for at indgå uddan-

nelsesaftaler. 

 

De faglige udvalg foretager deres lærepladsopsøgende arbejde ud fra en vurdering af, 

hvordan opgaven bedst løses, herunder om behovet for inddragelse af skolerne. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 114, stk.  1 og 2. 

 

Kontakt med godkendte virksomheder 

Hvad siger reglerne? 

De faglige udvalg skal sikre den nødvendige og fortsatte kontakt til de godkendte virk-

somheder for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedernes potentiale som 

oplæringsvirksomhed. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 114, stk.  3. 
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Redegørelse for indsats 

Hvad siger reglerne? 

De faglige udvalg skal redegøre for deres indsats for godkendelse af virksomheder, her-

under i hvilken udstrækning indsatsen understøtter et tilstrækkeligt lærepladspotentiale. 

Redegørelsen indsendes ved skriftlig anmodning fra Styrelsen for Undervisning og Kva-

litet og indsendes hvert år og på en skabelon udarbejdet af styrelsen. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 46, stk. 4. 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 114, stk. 4. 

 

2.2. Tilskud 

 

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. 

Hvad siger reglerne? 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder tilskud til faglige udvalg og lokale ud-

dannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og 

hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og oplæringsvirksomheder i overgangen fra 

grundforløb eller studiekompetencegivende forløb til hovedforløb i erhvervsuddannel-

serne. De nærmere regler om tilskudsordningen, herunder størrelsen af den økonomiske 

støtte samt betingelserne for ydelse af støtte, fastsættes af Arbejdsgivernes Uddannelses-

bidrag. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2022. Der henvi-

ses til yderligere information om tilskud til faglige udvalg her:  

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/ 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 b, stk. 1 

 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg - § 1. 

 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg - § 2.  

 

Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag 

Hvad siger reglerne? 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kan til faglige udvalg yde tilskud til projekter 

vedrørende lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannel-

serne, dog ikke for erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent og pædagogisk assistent.  

 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan endvidere til institutioner m.v., der udbyder er-

hvervsuddannelse, yde tilskud til flerårige projekter med faglige udvalg vedrørende lære-

pladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne, dog ikke for 

erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og 

pædagogisk assistent. 

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/
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Der er afsat en samlet ramme på 119 mio. kr. årligt til puljen.  

 

Der henvises til yderligere information:  

 https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/ 

 Udmøntning af midler til styrket indsats på erhvervsuddannelserne | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 e 

 

Driftstilskud til de faglige udvalg 

Hvad siger reglerne? 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder et driftstilskud til de faglige udvalg til 

løsning af udvalgenes opgaver efter lov om erhvervsuddannelser. 

 

Der er afsat en samlet ramme på 20 mio. kr. årligt til dette formål. 

 

Der henvises til yderligere information om tilskud til faglige udvalg her:  

 https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/ 

 Udmøntning af midler til styrket indsats på erhvervsuddannelserne | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 f 

 

AUB-ansøgningspulje til øget rekruttering af 18-25 årige 

Hvad siger reglerne? 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde tilskud til uddannelsesinstitutioner og øv-

rige aktører til tiltag, der er rettet mod at understøtte rekruttering og fastholdelse af ele-

ver og lærlinge i alderen 18 til 25 år på erhvervsuddannelserne. 

 

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i al-

dersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen finansierer 

projekter af op til 4 års varighed. 

 

Der henvises til yderligere information om tilskud til faglige udvalg her:  

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/ 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - § 12 g 

 

 

 

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/udmoentning-af-midler-til-styrket-laerepladsopsoegende-indsats
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/udmoentning-af-midler-til-styrket-laerepladsopsoegende-indsats
https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/udmoentning-af-midler-til-styrket-laerepladsopsoegende-indsats
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/udmoentning-af-midler-til-styrket-laerepladsopsoegende-indsats
https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/
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2.3. Godkendelse af virksomheder 

 

Faglige udvalg træffer afgørelse  

Hvad siger reglerne? 

Det faglige udvalg træffer afgørelse, om virksomhed kan godkendes som oplæringsvirk-

somhed. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 46, stk. 1. 

 

Afgørelse på grundlag af konkret vurdering  

Hvad siger reglerne? 

Afgørelsen træffes inden for udvalgets område på grundlag af en konkret vurdering af, 

om virksomheden vil kunne gennemføre oplæringen i overensstemmelse med de regler 

om oplæring, der er fastsat i vedkommende uddannelsesbekendtgørelse, og om virksom-

heden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 1.  

 

Afgørelse på grundlag af ansøgning 

Hvad siger reglerne? 

Udvalgets afgørelse træffes på grundlag af ansøgning fra en virksomhed, eventuelt ind-

sendt gennem en erhvervsskole. Ansøgningen kan foreligge i forbindelse med en uddan-

nelsesaftale, indgået under forudsætning af, at virksomheden godkendes som oplærings-

virksomhed. Det faglige udvalg skal straks efter ansøgningens modtagelse søge at tilveje-

bringe de oplysninger, der er nødvendige for godkendelsesspørgsmålets afgørelse. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 2.  

 

Oplysningsskema  

Hvad siger reglerne? 

De oplysninger om virksomheden, som det faglige udvalg finder nødvendige for afgø-

relsen, og som udvalget ikke allerede er i besiddelse af eller umiddelbart kan få fra det 

lokale uddannelsesudvalg, tilvejebringes ved virksomhedens besvarelse af et oplysnings-

skema. 

 

Oplysningsskemaet udleveres af det faglige udvalg eller en erhvervsskole. Skolen tilbyder 

virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af oplysningsskemaet. 

 

Hvis oplysningsskemaets besvarelse ikke giver det faglige udvalg fyldestgørende grund-

lag for afgørelsen af godkendelsesspørgsmålet, træffer udvalget afgørelse om, hvorledes 

de supplerende oplysninger skal tilvejebringes. Det kan ske ved 
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 Mundtlig eller skriftlig kontakt med virksomheden 

 At indhente en udtalelse fra skolen eller det lokale uddannelsesudvalg, eller 

 Efter aftale med virksomheden at undersøge denne gennem en besigtigelse, 

eventuelt ved det lokale uddannelsesudvalg. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 3.  

 

Afgørelse inden for 2 uger 

Hvad siger reglerne? 

Det faglige udvalg træffer hurtigst muligt afgørelse. Afgørelsen skal foreligge inden for 2 

uger regnet fra ansøgningens modtagelse. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal det fag-

lige udvalg underrette virksomheden om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan 

forventes at foreligge. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager om  godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 4.  

 

Typer af godkendelse  

Hvad siger reglerne? 

Det faglige udvalgs afgørelse skal i almindelighed gå ud på, at virksomheden inden for 

en uddannelse: 

 

1) godkendes, 

2) godkendes for en bestemt periode, 

3) godkendes for et eller flere nærmere angivne uddannelsesforhold eller 

4) godkendes på betingelse af, at virksomheden fortager nærmere angivne foranstaltnin-

ger. 

 

Hvis det faglige udvalg undtagelsesvis ikke kan godkende en virksomhed efter nr.1 - 2, 

og i ganske særlige tilfælde heller ikke finder at have grundlag for at kunne fastsætte be-

grænsninger eller betingelser som omtalt i nr. 3 - 4, går afgørelsen ud på, at virksomhe-

den ikke kan godkendes som lærested. 

 

En godkendelse kan være begrænset til at angå bestemte dele af en erhvervsuddannelse 

eller et speciale. Godkendelsen kan være betinget af, at eleven modtager supplerende ud-

dannelse på skole eller i en anden virksomhed. Udvalget skal da, eventuelt ved samar-

bejde med skole eller lokalt uddannelsesudvalg, søge at formidle, at sådan supplerende 

uddannelse, herunder ved kombinationsaftale, kan etableres. 

 

Hvis det faglige udvalg træffer afgørelse om, at en virksomhed godkendes med begræns-

ninger eller betingelser, skal afgørelsen være ledsaget af en begrundelse. Begrundelsen 

skal indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan se, hvilke foranstaltninger der 
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skal foretages i virksomheden, for at den kan godkendes som praktiksted uden begræns-

ninger eller betingelser. 

 

Træffer det faglige udvalg afgørelse om, at en virksomhed ikke kan godkendes, skal af-

gørelsen også ledsages af en begrundelse samt en vejledning til virksomheden om, hvilke 

foranstaltninger de skal gennemføre for at blive godkendt. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager   om godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 5.  

 

Ankenævnet 

Hvad siger reglerne? 

Det faglige udvalgs afgørelse kan af virksomheden indbringes for Ankenævnet vedrø-

rende Oplæringsvirksomheder. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 6. 

 

Offentliggørelse af oplysninger om godkendte virksomheder 

Hvad siger reglerne? 

Det faglige udvalg offentliggør på internettet oplysninger om de virksomheder, som ud-

valget har godkendt, p.t. på www.lærepladsen.dk, som skolerne og de faglige udvalg 

samarbejder om vedligeholdelsen af. 

 

Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om: 

1. Virksomhedens navn. 

2. Adresse. 

3. Lærestedets adresse. 

4. Hvilken uddannelse godkendelsen omfatter. 

5. Godkendelsens nærmere indhold, jf. § 5, stk. 1, 3 og 4. 

 

Hvis det faglige udvalg tilbagekalder en godkendelse, skal udvalget straks fjerne godken-

delsen fra fortegnelsen. 

 

Henvisning til reglerne 

 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 46, stk. 4. 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 110, stk. 2. 

 Bekendtgørelse om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virk-

somheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse, § 6 a, stk. 1-3.  
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3 Lokale uddannelsesudvalg  

3.1. Lærepladsopsøgende arbejde 

 

Generelt 

Hvad siger reglerne? 

De lokale uddannelsesudvalg skal virke for, at der oprettes det antal lærepladser, der er 

behov for ud fra hensynet til tidlig aftaleindgåelse og flere lærepladser, og ud fra en vur-

dering af elevernes og lærlingenes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige be-

skæftigelsesmuligheder. Lokale uddannelsesudvalg kan få udleveret de oplysninger, som 

de faglige udvalg indhenter om virksomhederne, som har betydning for at vurdere virk-

somhedernes uddannelsesmæssige muligheder. 

 

Se også under faglige udvalg. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 43, stk. 2.  

 

Godkendelse af virksomheder som læreplads 

Hvad siger reglerne? 

 

Skolernes opsøgende arbejde skal som nævnt i afsnittet om skolerne omfatte både god-

kendte og ikke-godkendte virksomheder. For de ikke- godkendte virksomheder omfat-

ter arbejdet med de lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulig-

hederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som læreplads og 

mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler m.v. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk. 3. 

 

3.2. Tilskud 

 

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. 

Hvad siger reglerne? 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder tilskud til faglige udvalg og lokale ud-

dannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og 

hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og oplæringsvirksomheder i overgangen fra 

grundforløb eller studiekompetencegivende forløb til hovedforløb i erhvervsuddannel-

serne. De nærmere regler om tilskudsordningen, herunder størrelsen af den økonomiske 

støtte samt betingelserne for ydelse af støtte, fastsættes af Arbejdsgivernes Uddannelses-

bidrag. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2022. Der henvi-

ses til yderligere information om tilskud til faglige udvalg her:  

Fagligt udvalg - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Virk 

 

 

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-fagligt-udvalg/
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Henvisning til reglerne 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 12 b, stk. 1.  

 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, § 1. 

 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, § 2.   
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4 Ankenævnet vedrørende oplæringsvirksomheder 

 

 

4.1. Lærepladsopsøgende arbejde 

 

Hvad siger reglerne? 

Faglige udvalgs og skolers afgørelse i henhold til § 46 i lov om erhvervsuddannelser om, 

at en virksomhed ikke kan godkendes som lære, kan af virksomheden indbringes for 

Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder, hvis afgørelser ikke kan indbringes 

for anden administrativ myndighed. 

 

Henvisning til reglerne 

 Lov om erhvervsuddannelser, § 47, stk. 1.  

 Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, § 1.  
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5 Andre aktører 

 

5.1. Lærepladsopsøgende arbejde  

 

Hvad siger reglerne? 

Skolerne skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommu-

ner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage lære-

pladsopsøgende arbejde. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling mellem samarbejdspar-

terne. 

 

Henvisning til reglerne 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 112, stk.  1. 

 Andre aktørers deltagelse i det lærepladsopsøgende arbejde påvirker ikke an-

svarsfordelingen, som den er beskrevet i love og bekendtgørelser.  
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6 Oversigt over love og bekendtgørelser 

Nedenfor er oversigt over love og bekendtgørelser, som er nævnt i vej-

ledningen, inkl. link til Retsinformation. Bemærk, at der kan være foreta-

get ændringer til lovene og bekendtgørelserne, se boksen ”Senere æn-

dringer til forskriften” i visningen i Retsinformation. 

 

Love: 

 Lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 965 af 21/06/2022) samt ændringslov 

hertil: Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (LOV nr. 2152 af 27/11/2021) 

 Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (LBK nr. 1189 af 

22/08/2022) 

 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (LBK nr. 426 af 04/04/2022) 

 Finanslov for finansåret 2022.  

 

 

Bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 2499 af 13. december 2021)  

 Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktik-

virksomheder (BEK nr. 50 af 21. januar  1997)  

 Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelser (BEK nr. 26 af 15. januar 1991)  

 Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksom-

heder (BEK nr. 1517 af 13. december  2007)  

 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesud-

valg (BEK nr. 1436 af 27. november 2017)  

 Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktik-

ophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-

drag (BEK nr. 498 af 19. maj 2017)  

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/956
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2152
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2152
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1189
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/426
https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2499
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83665
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83665
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1991/26
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1991/26
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1991/26
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1991/26
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113991
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113991
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1436
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1436
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1436
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1436
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191235
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191235
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191235
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191235
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