
Trepartsaftale om midlertidigt 
løntilskud til elever

Elevpladsvejleder Keld Høll
kelh@ibc.dk – 25 28 41 92

mailto:kelh@ibc.dk


Samlet opsparing ved AUB 
ved udgangen af 2020:

4,0 mia. kr.



Løntilskud til elever

90% 45%75%



Løntilskud til elever

90%

Uddannelsesaftaler der indgås efter 1. maj 2020:

• Ordinære uddannelsesaftale
• Kombinationsaftaler
• Ny mesterlære aftaler
• Restuddannelsesaftaler

Ca. kr. 11.600,- pr, måned
Ca. kr. 92.700,- for hele perioden



Løntilskud til elever

75%

Alle igangværende uddannelsesaftaler i perioden 
1. maj 2020 til 31. december 2020.

Ca. kr. 9.650,- pr, måned
Ca. kr. 77.300,- for hele perioden



Løntilskud til elever

45%

Korte uddannelsesaftaler der indgås efter 1. maj 
2020:

Krav om at arbejdsgiver og elev ikke tidligere har 
indgået en kort aftalt med samme elev.

Ca. kr. 5.800,- pr, måned
Ca. kr. 46.400,- for hele perioden



Lønrefusionen ved 
skoleophold øges med 20%

i 2. halvår af 2020

Ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler



Link til aftaletekst: 
www.kortlink.dk/2673h

Hold øje med:
www.virk.dk/aub

http://www.kortlink.dk/2673h
http://www.virk.dk/aub


Handels-, kontor-, finans-, 
detail- eller eventelev

Elevpladsvejleder Keld Høll
kelh@ibc.dk – 25 28 41 92

mailto:kelh@ibc.dk


Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til 
elever og lærlinge samt virksomheder



25 erhvervsuddannelser fordelt på 3 adresser 
– 10 af uddannelserne er med EUX

• Organia: Brancheskolen for dyr og natur.

• Teknia: Brancheskolen for håndværk og teknik.

• Vitia: Brancheskolen for oplevelse og livsstil.

• Designia: Brancheskolen for medie og grafik.

• XHOUSE: Et kreativt eksperimentarium.

• HANSENBERG Tekniske Gymnasium.



Praktikpladskonsulenterne
På HANSENBERG er der i alt 7 praktikpladskonsulenter.

Morten Jensen er praktikpladskonsulent for:
• Mediegrafiker
• Træfagenes byggeuddannelse
• Teknisk designer
• Data- og kommunikationsuddannelsen

Find din praktikpladskonsulent på
http://hansenberg-praktik.dk/praktikcenter-hansenberg/medarbejdere/

http://hansenberg-praktik.dk/praktikcenter-hansenberg/medarbejdere/


Løntilskudsordningen 
Hvad siger mestrene om løntilskudsordningen?

Bedre mulighed for indkøringsperioder af eleven.

Flere oplever mere økonomisk ro til at starte op med en ny elev, 
da lønudgifterne er beskedne i 2020. 



Løntilskudsordningen
Hvad siger mestrene om løntilskudsordningen?

Der er gode muligheder i at investere i en EUX uddannelse. 

Da der både er løntilskud og 20% højere lønrefusion under skoleophold, er den 
længere EUX uddannelse mere rentabel end tidligere.

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og dermed det bedste fra 2 verdener. Derved opnår 
eleverne en generel studiekompetence på niveau med en 2-årig gymnasial uddannelse i sammenspil med en 
stærk erhvervsuddannelse. 



Løntilskudsordningen 
Hvad siger mestrene om løntilskudsordningen?

Ny mesterlære lærlingen kan starte med praktisk oplæring ude i virksomheden.

- Da en lærling ikke skal på et helt grundforløb, kan lærlingen starte straks på det 
praktiske arbejde i virksomheden med 90% løntilskud.

Ved ny mesterlære ordningen erstattes grundforløbet delvist af den praktiske oplæring. i virksomheden. 
Lærlingen kan man finde blandt ufaglærte/ansatte i egen virksomhed, eksterne ansøgere, via jobcentret eller 
med hjælp fra praktikpladskonsulenten. 



Løntilskudsordningen
Hvad siger mestrene om løntilskudsordningen?

Man kan gøre en lærling færdig fra skolepraktikken. 

Eleverne har ofte praktisk erfaring fra tidligere og med en restaftale er der 
løntilskud på 90%.

I skolepraktikken er der lærlinge, som allerede er i gang med uddannelsen. Lærlingene i skolepraktik har enten 
ikke fundet den rette praktikplads eller også kan de have mistet deres sidste praktikplads af forskellige årsager. 
F.eks. som følge af Covid-19.



Løntilskudsordningen
Hvad siger mestrene om løntilskudsordningen?

Benytter sig af muligheden nu

- Der er tiltro til en normalisering af arbejdstilvæksten (branchespecifikt). 

- Der er behov for kvalificeret arbejdskraft og det er en måde til at holde på sine 
medarbejdere og/eller rekruttere nye. 

- Løntilskudsordningen er unik. Ingen ved om lignende mulighed kommer igen. 



Godkendelse som praktikvirksomhed
Er virksomheden godkendt som uddannelsessted, kan den indgå en 
uddannelsesaftale med en elev. Det sker ved udfyldelse af en 
uddannelsesaftaleblanket, som almindeligvis laves i samarbejde med 
praktikpladskonsulenten. 

Det er det faglige udvalg for den enkelte uddannelse, der godkender 
virksomheden på baggrund af et elektronisk ansøgningsskema. 

Kontakt praktikpladskonsulenten som hjælper med dette.
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