
Lige nu mangler cirka 7.300 unge i erhvervsuddannelserne 
en praktikplads. Det er et stort problem for de unge. Det er 
et stort problem for samfundet. Og det vil blive et alvorligt 
problem for de danske virksomheder, der i nær fremtid 
kommer til at mangle kvalifi ceret arbejdskraft inden for 
en række områder.
 
Heldigvis har mange virksomheder allerede indgået aktu-
elle uddannelsesaftaler med elever. Det er en indsats, vi 
påskønner. Men det er desværre ikke nok. På trods af kri-
sen og eventuelle afskedigelser vil vi derfor opfordre jeres 
virksomhed til at oprette én eller fl ere nye praktikpladser. 
Nu kan alle virksomheder få op til 70.000 kroner for hver 
ny uddannelsesaftale, de indgår med en elev. 

Det betyder, at jeres virksomhed kan få 6.000 kroner per 
måned i prøvetiden på tre måneder. Herefter kan virksom-
heden få op til fi re bonusrater på hver 13.000 kroner i løbet 

af de følgende 21 måneder, sådan at det samlede beløb på 
70.000 kroner er nået, når uddannelsesaftalen har varet 
cirka to år i alt.

Hvis I vil vide mere om ansættelse af elever, er der mu-
lighed for at få besøg af en praktikpladskonsulent fra den 
nærmeste erhvervsskole. I kan fi nde den nærmeste skole 
på adressen www.praktikpladsen.dk ved at klikke på 
”Gode råd om ansættelse af elever” i boksen for virksom-
heder.

I kan også ringe til Undervisningsministeriets hotline 
på telefon 35 87 88 01, hvis I har spørgsmål til præmie- og 
bonusordningen eller andet om ansættelse af elever. I kan 
desuden fi nde mere information om denne ordning og om 
andre tilskuds- og refusionsordninger for elever på 
www.aer.dk.

Få 70.000 kroner for hver ny praktikplads 
Hjælp en ung med at få en erhvervsuddannelse. Opret en praktikplads, og få en 

forhøjet præmie og bonus på op til 70.000 kroner.
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