
Cirka 6.450 elever i erhvervsuddannelserne mangler lige 
nu en praktikplads. Det er et stort problem for de unge. 
Og det er et alvorligt samfundsmæssigt problem, fordi 
vi i nær fremtid kommer til at mangle kvalificeret  
arbejdskraft inden for en række områder.

Mange virksomheder har igangværende uddannelses-
aftaler. Det er en indsats, vi påskønner, men det er  
desværre ikke nok. På trods af krisen og eventuelle  
afskedigelser vil vi derfor opfordre jeres virksomhed til 
at oprette én eller flere praktikpladser. I har nu mulig-
hed for at få en bonus på op til 50.000 kroner per ny 
uddannelsesaftale. 

De 50.000 kroner udbetales som 6.000 kroner per måned 
i tre måneder – svarende til 67 procent af elevens løn 
i prøvetiden. Derefter får I en bonus på 16.000 kroner 
efter fire måneder og igen efter syv måneder. Bonussen  
gælder for alle uddannelsesaftaler, der indgås fra den  
5. november 2009 til den 31. december 2010.

I den kommende tid tager erhvervsskolernes praktik-
pladskonsulenter ud på en række virksomhedsbesøg 
for at fortælle om mulighederne for at få en elev med 
bonus og indgå uddannelsesaftaler, der passer til virk-
somheden. 

Hvis I er interesserede i et besøg, kan I kontakte den 
nærmeste erhvervsskole. I er selvfølgelig også velkomne 
til at ringe til skolen for at høre nærmere om uddannelses-
aftaler og bonusordningen. Skolen hjælper jer gerne 
med det praktiske arbejde. 

I kan finde den nærmeste skole på adressen  
www.praktikpladsen.dk ved at klikke på ”Gode råd om 
ansættelse af elever” i boksen for virksomheder. 

I kan også ringe til ministeriets hotline på telefon 3587 
8801, hvis I har spørgsmål til bonusordningen. Og I kan 
finde mere information samt dette brev i en engelsk 
udgave på www.uvm.dk/praktik.

Opret en praktikplads, og få 50.000 kroner 
Rigtig mange unge mangler en praktikplads. Det er et problem, både for de unge, 
virksomhederne og samfundet.
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