Uddannelse
for livet

Fra ufaglært til faglært
Ved du hvordan?

Som ufaglært kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse og få svendebrev. Du får løn, både
når du er i praktik, og når du er i skole.

Tilskud til voksne elever i praktikperioderne
1

Erhvervsuddannelser er som regel kortere for voksne
end for unge. Har du erfaring, vil du kunne få merit/
afkortning for det, du kan. Der bliver lagt vægt på
erhvervserfaring og kurser.

Arbejdsgiveren kan i hele uddannelsesperioden
få tilskud på kr. 40,- i timen til en voksenlærling,
uanset hvilken erhvervsuddannelse der er tale
om, hvis lærlingen er:
ufaglært og kommer med mere end 2 mdrs.
forudgående ledighed

Euv25.dk

ledig med en forældet uddannelse

Hvis du er over 25 år, kan du bruge hjemmesiden
www.euv25.dk
Her kan du få et første bud på længden af din uddannelse. Du skal blot besvare enkelte spørgsmål om
dine erfaringer, og de kurser, som du har taget.

faglært ledig med mindst 6 mdrs. forudgående
ledighed.
2

Arbejdsgiveren kan i hele uddannelsesperioden få
tilskud på kr. 30,- i timen til en ufaglært ledig med
mindre end to mdrs. ledighed og øvrige ufaglærte
ledige - uanset hvilken erhvervsuddannelse, der er
tale om.

3

Arbejdsgiveren kan få tilskud på kr. 30,- i timen
i op til 2 år til en ufaglært beskæftiget, når
uddannelsen fremgår af den landsdækkende
positivliste.

Realkompetencevurdering
Før du beslutter dig, kan du tage en realkompetencevurdering (RKV) på en erhvervsskole, som udbyder
hele uddannelsen. Så ved du og din arbejdsgiver, hvor
lang tid uddannelsen vil tage.

Tilskudsmuligheder
Der er flere mulige tilskudsmuligheder til din
arbejdsgiver:

Særlig høj lønrefusion til skoleperioderne
Arbejdsgiveren kan få en særlig høj lønrefusion, i de
perioder du er på skole. Satsen er på op til kr. 5.150,pr. uge.

Bonus ved fordelsuddannelser
Arbejdsgiveren kan få en bonus på kr. 5.000,- pr.
praktikårselev, hvis den uddannelse du vil tage, er en
fordelsuddannelse. Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor det vurderes, at der kommer til at mangle
faglærte i fremtiden.

Praktikbonus ved ekstra elever
Hvis en arbejdsgiver tager ekstra elever, i forhold til
gennemsnittet de sidste 3 år, vil arbejdsgiveren kunne
få udbetalt en bonus på max kr. 25.000,- pr. helårselev.
Tilskuddet udbetales automatisk, hvis betingelserne
er opfyldt.

Kontakt din afdeling eller forbundet for flere informationer

