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Bliv faglært - voksenlærling 
Hvis du er over 25, kan du tage en 

voksenlærlingeuddannelse og styrke dine muligheder 

for at komme i job.  
 

Du kan bruge voksenlærlingeordningen i forbindelse 

med alle erhvervsuddannelser, som har et 

lærlingeforløb med skiftevis skole- og 
praktikperioder. 

 

Bliv voksenlærling fordi: 

• Du kan uddanne dig, mens du er i arbejde 

og får løn 

• Du får flere og bedre jobmuligheder 

• Du får et godt netværk på arbejdspladsen 

• Du kan få merit for relevant 

erhvervserfaring og gennemføre 

uddannelsen på kortere tid 

• Du får papir på dine kvalifikationer 
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Tilskud til voksenlærlingeordningen  
Arbejdsgiveren får et tilskud til din løn under hele 

uddannelsen. Se hvor meget her: 

 

• Er du ledig og ufaglært kan din arbejdsgiver få 
tilskud på 45 kr. i timen, fra din første 

ledighedsdag 

• Er du ledig og har en forældet 

erhvervsuddannelse, som ikke er brugt i 5 år, 

kan din arbejdsgiver få tilskud på 45 kr. i 
timen, fra din første ledighedsdag. 

• Er du faglært, og har været ledig i mere end 6 

måneder, kan din arbejdsgiver få tilskud på 45 

kr. i timen. 
• Er du i beskæftigelse som ufaglært, kan din 

arbejdsgiver få 30 kr. i timen.  

 

Det vil efter denne ordning være muligt for 
arbejdsgivere, at få både voksenlærlingetilskud og 

tilskud fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag under 

dit skoleophold. 

 

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med 
en voksenlærling, der ved uddannelsesaftalens 

påbegyndelse er fyldt 25 år.  

Din løn 
Får din virksomhed tilskud til din løn efter 

voksenlærlingeordningen – har du ret 

til mindstelønnen for ikke-faglærte. 
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Uden tilskud er lønnen som voksenlærling fastsat 

efter gældende overenskomst på arbejdsområdet.  

Find en virksomhed 
Du kan søge voksenlærlingeplads i både private og 

offentlige virksomheder. Du kan selv tage kontakt til 

en virksomhed og indgå aftale om at blive 

voksenlærling.  

Jobcentret skal først inddrages, når tilskuddet skal 

ansøges og bevilges. Det er dog en god idé at spørge 

i jobcentret, om du opfylder kravene for, at virksom-

heden kan få tilskuddet, før du skriver under på en 

uddannelsesaftale som skal godkendes af jobcentret.  

Du kan finde virksomheder, der er godkendte og må 

indgå uddannelsesaftaler på praktikpladsen.dk. 

Erhvervsuddannelsen 
Du kan se en oversigt over erhvervsuddannelserne 

på uddannelsesguiden: www.ug.dk. 

Her kan du læse om den branche, du gerne vil 

uddannes indenfor og læse mere om mulighederne 

for voksenlærlingeuddannelsen.  

Du kan også undersøge, om du kan få godskrevet 

relevant uddannelses- og joberfaring, så du kan 

gennemføre uddannelsen på kortere tid. Spørg på 

den skole, hvor du skal gennemføre uddannelsen.  
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Guide til arbejdsgiver, når de skal ansætte en 
voksenlærling: 

• Arbejdsgiver skal bede dig om at kontakte 

jobcentret m.h.p. at få en skriftlig erklæring 

på, at du er berettiget til tilskud, tilskuddets 
størrelse og hvor længe, der kan gives tilskud. 

• Arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale.  

• Arbejdsgiver skal ansøge om tilskud til et 

voksenlærlingeforløb i din virksomhed på 
jobnet.dk via det digitale system VITAS. 

Ansøgningen skal være indgivet senest 1 

måned efter, at uddannelsesaftalen er 

påbegyndt. 

• Arbejdsgiver skal søge om tilskud til dit 
skoleophold hos Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag (AUB) på virk.dk/aub. 

Vil du gerne uddanne dig, hjælper vi dig med: 
 

• Samtale om uddannelse, job og kompetencer - 

hvad kan du, og hvad vil du? 
• Vejlede om brancher og jobmuligheder 

• Samarbejde med dig og jobcenteret om 

uddannelse 

• Kontakt til en relevant uddannelsesinstitution 
• Opfølgning på, hvordan det går med at komme 

i gang med uddannelsen. 
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Fremtiden er faglært 
Hvert år forsvinder titusindvis af ufaglærte job fra det 

danske arbejdsmarked på grund af nedskæringer og 
udflytning af arbejdspladser.  

Med en faglært uddannelse bliver du godt klædt på til 

fremtidens job. Er du over 25 år, kan du komme i 

voksenlære og lære det fag, du altid har drømt om. 

Du får løn undervejs, og virksomheden kan få tilskud 
til din løn under hele uddannelsen. 

Husk, at det altid er muligt at komme i 

virksomhedspraktik på dagpenge, så du kan afprøve 
om dette er det rigtige valg, inden I indgår en 
uddannelsesaftale. 

Du kan læse mere om voksenlærlingeordningen på 
www.voksenlærling.nu. 
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Kontakt a-kassen 
Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen, hvis 

der er noget, du er i tvivl om eller du har brug for 

hjælp. 

  
Telefon 

38 18 72 72 

 

E-mail 

akassen@nnf.dk 
 

A-kassens post adresse 

Fødevareforbundet NNFs a-kasse 

Dusager 16 
8200 Aarhus N 

 

Du kan også finde oplysninger på vores hjemmeside 

www.nnf.dk/a-kasse/ 


