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1. Indledning 

 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og 

kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Det indgår i trepartsaftalen, at praktikcentrenes og erhvervsskolernes færdigheder i forbindelse med 

koordinering og gennemførelse af det praktikpladsopsøgende arbejde skal styrkes. Ligeledes skal 

arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i det praktikpladsopsøgende arbejde tydeliggøres med 

henblik på fokusering af de enkelte aktørers indsats. 

Som led i gennemførelsen af aftalen har Undervisningsministeriet udarbejdet denne vejledning til 

erhvervsskolerne, herunder praktikcentrene, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg, Ankenævnet 

vedrørende Praktikvirksomheder og øvrige aktører om opgave- og ansvarsfordelingerne på 

praktikpladsområdet. 

I vejledningen gennemgås regler på lov- og bekendtgørelsesniveau for de nævnte aktører. Der er i afsnit 8 

indsat links til de relevante love og bekendtgørelser, som er gældende på tidspunktet for udsendelsen af 

vejledningen. I det omfang, det er relevant, er afsnittet om hver af aktørerne underopdelt på: 

 Vejledning af praktikpladssøgende 

 Formidling af praktikpladser 

 Opsøgende virksomhed over for arbejdsgivere 

 Godkendelse af virksomheder 
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2. Særlige opmærksomhedspunkter som følge af trepartsaftalen 

 
Trepartsaftalen sætter fokus på dels det praktikpladsopsøgende arbejde, dels på, at skoler, praktikcentre og 

elever er forpligtet til at opsøge og anvende alle udbudte praktikpladser. 

Ministeriet gør her særligt opmærksom på, at kravet til at være aktivt praktikpladssøgende udstrækkes til 

at omfatte elever, som er i de sidste 8 uger af grundforløbets 2. del og som ikke har en 

uddannelsesaftale. Det fremgår af § 103 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Ministeriet gør herudover særligt opmærksom på, at nogle uddannelser dimensioneres med 

praktikpladskrav. Desuden dimensioneres nogle uddannelser, så det er muligt at optage et antal elever 

inden for en kvote ud over de elever, som optages på baggrund af en uddannelsesaftale. 

Alle uddannelser med adgangsbegrænsning fremgår af bilag 8 ”Uddannelser med dimensionering af 

adgangen til grundforløbets 2. del” i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Det følger af de almindelige regler om vejledning af praktikpladssøgende, at skolerne skal vejlede mulige 

elever om disse uddannelser og formidle praktikpladser. Da elever uden uddannelsesaftale enten ikke har 

adgang til grundforløbets 2. del, eller har adgang inden for den fastsatte kvote, bør skolerne udvikle 

modeller for, hvordan praktikpladser kan formidles til eleverne. 

Det skal indgå i udviklingen af det praktikpladsopsøgende arbejde, at skolerne har kontakt til elever, som er 

i grundforløbets 1. del og derfor kan bistå med formidling af praktikpladser som en del af den løbende 

kontakt med eleven. 

Det skal endvidere indgå i udviklingen af det praktikpladsopsøgende arbejde, at skoler skal bistå andre 

unge, som ønsker at begynde på en disse uddannelser, med formidling af praktikpladser. Skolerne skal 

etablere et hensigtsmæssigt samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om formidling af 

praktikpladser til praktikpladssøgende, der ikke selv har kunnet skaffe sig en praktikplads. 

De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg har et selvstændigt ansvar for, at der er 

praktikpladsmuligheder i uddannelserne. 

De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder virke for, at der 

tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker 

og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Desuden skal de faglige udvalg kontakte de 

godkendte virksomheder med passende mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af 

virksomhedernes potentiale som praktikvirksomhed. 
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3. Erhvervsskoler, herunder praktikcentre 
 

Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne 

 
Vejledning af praktikpladssøgende 

 

Skolerne skal tilbyde vejledning til de praktikpladssøgende, herunder 

praktikpladssøgende elever i grundforløbet, praktikpladssøgende med 

afsluttet grundforløb, som ikke er i skolepraktik, og 

praktikpladssøgende i skolepraktik.  

Formålet er at sætte eleverne i stand til at vurdere deres muligheder 

for at opnå en praktikplads, så de kan træffe et kvalificeret valg på et 

realistisk grundlag. 

Vejledningen skal omfatte fyldestgørende oplysninger om den 

aktuelle uddannelses- og arbejdsmarkedssituation både lokalt og på 

landsplan, herunder oplysninger om alternative 

uddannelsesmuligheder både i de uddannelser, der kræver 

praktikplads efter lov om erhvervsuddannelser og de i de 

uddannelser, der ikke kræver det. 

Formålet med vejledningen er at styrke de praktikpladssøgendes 

forudsætninger for selv at søge praktikpladser og andre 

uddannelsesmuligheder. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af 

ansøgninger og CV, deltagelse i ansættelsessamtaler, samt brug af 

www.praktikpladsen.dk 

Skolerne skal samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 

og andre myndigheder og institutioner, der administrerer 

vejledningsordninger, der har betydning for elevernes mulighed for at 

gennemføre en ungdomsuddannelse. 
  

Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser - § 104. 

 
  Formidling 

 

Praktikpladser formidles af skoler m.v., som udbyder et grundforløbs 2. 
del, og af praktikcentre. 

Lov om erhvervsuddannelser - § 43, 

stk. 1 og § 66 b 

Ved formidling af praktikpladser skal skolen forsøge at opfylde de 

praktikpladssøgendes uddannelsesønsker, herunder informere 
eleverne om alle relevante praktikpladser på 

www.praktikpladsen.dk.  

Formidlingen af praktikpladser omfatter alle praktikpladssøgende 

elever, herunder praktikpladssøgende elever i grundforløbet, 
praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, som ikke er i 

skolepraktik, og praktikpladssøgende i skolepraktik. 

Ved formidling af praktikpladssøgende til en virksomhed skal skolen 

samtidig underrette virksomheden om den konkrete henvisning. 

Skolen skal anmode virksomheden om at underrette skolen om 

resultatet af henvisningen, herunder om henvisningen har 

resulteret i, at den pågældende har opnået en praktikplads. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 105 

https://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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Skolerne skal samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om 

formidling af praktikpladser til praktikpladssøgende. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 48, stk. 1 

Skolerne og de faglige udvalg samarbejder om vedligeholdelse af 

www.praktikpladsen.dk. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 48, stk. 2 

Skolerne skal til brug for praktikpladsformidlingen og til belysning af 
praktikpladssituationen tilvejebringe relevante oplysninger om: 

1. praktikpladssøgende (fx uddannelsesmæssig baggrund, 

uddannelsesønsker og geografisk fordeling) 

2. godkendte praktikpladser (uddannelsesmæssige muligheder og 

geografisk fordeling) 

3. praktikpladsmuligheder i ikke-godkendte virksomheder, som 

antages at kunne opfylde betingelserne for hel eller delvis 

godkendelse. Oplysningerne indhentes i samarbejde med de 

faglige udvalg eller lokale uddannelsesudvalg, hvis de er 

bemyndiget hertil af det faglige udvalg. 

Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser - § 49 

 
Opsøgende virksomhed 

 

Det påhviler skolerne m.v. at udføre praktikpladsopsøgende 

virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser. Se også i 

afsnit om tilskud. 

Lov om erhvervsuddannelser - § 43, 

stk. 1 

Erhvervsskolerne skal i samarbejde med følgende parter foretage 

praktikpladsopsøgende arbejde: 

 de faglige udvalg 

 de lokale uddannelsesudvalg 

 kommuner 

 regionale arbejdsmarkedsråd 

 andre relevante samarbejdspartnere 

Skolerne kan aftale en indbyrdes arbejdsdeling mellem 

samarbejdsparterne. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 50, stk. 1 

Erhvervsskolernes opsøgende arbejde kan foregå gennem: 

 virksomhedsbesøg 

 information om de praktikpladssøgendes kvalifikationer og 

uddannelsesønsker 

 orienterende møder 

 anden systematisk indsats 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 50, stk. 2 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Erhvervsskolernes opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte 

og ikke-godkendte virksomheder. 

For de ikke-godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale 

uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne 

for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som 

praktikplads, herunder mulighederne for efterfølgende 

uddannelsesaftaler. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 50, stk. 3 

  Tilskud  

Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 

andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af 

elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Der ydes et tilskud pr. 

elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om 

erhvervsuddannelser eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes 

dog ikke tilskud for elever inden for social- og 

sundhedsuddannelsesområdet. Tilskuddets størrelse fastsættes på de 

årlige finanslove. Der ydes heller ikke tilskud for delaftaler under 

skolepraktik. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen 

eller praktikken i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder. 

Tilskud ydes på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede 

uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution. Måltallet for 

den enkelte institution beregnes som en procentdel af antallet af 

tilskudsudløsende uddannelsesaftaler i det seneste kalenderår. 

Måltallet fastsættes til 100 pct. af antal tilskudsudløsende 

uddannelsesaftaler for institutionen i det seneste kalenderår. 

Tilskuddet forhøjes, når institutionen har opfyldt det årlige måltal. 

 

Tilskud pr. uddannelsesaftale til og med måltallet er fastsat til 

7.400 kr. på finansloven for 2018, mens tilskud over måltallet er 

fastsat til 14.800 kr. pr. uddannelsesaftale i 2018. 

Lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag - § 12 c, stk. 1 

Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse og andre institutioner for formidling af 

uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en 

uddannelsesaftale med en elev de seneste fem år. 

Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der 

ydes ikke tilskud for delaftaler. Retten til tilskud bortfalder, hvis 

uddannelsesaftalen ikke får en varighed på mindst 3 måneder. 

Tilskuddet er på finansloven for 2018 fastsat til 4.520 kr. pr. 

uddannelsesaftale. 

Lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag - § 12 c, stk. 2 

Staten yder endvidere tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, 

der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet 

skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale 

med en dansk virksomhed. Tilskuddet er på finansloven for 2018 

fastsat til 6.120 kr. pr. uddannelsesaftale Ordningen administreres af 

AUB efter AUB’s gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder 

uddannelsesforhold i udlandet. 

Finanslovens § 20.31.11.70 

Tilskud til praktik i udlandet. 
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Til skoler kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter ansøgning yde 

støtte til udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikaftaler i 

udlandet for elever uden en uddannelsesaftale med en dansk 

arbejdsgiver. 

 
Støtten udbetales som en præmie til skolen for hver indgået 

praktikaftale af mindst 3 måneders varighed. Præmien udgør 2.000 

kr. pr. praktikaftale med varighed mellem 3 måneder og til og med 1 

år og 3.000 kr. pr. praktikaftale med varighed over 1 år. Har en elev 

flere på hinanden følgende praktikaftaler med den samme 

udenlandske arbejdsgiver, betragtes hele perioden under et. 

Bekendtgørelse om udbetaling af 

økonomisk støtte til praktikophold i 

udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag - § 19 

 
Godkendelse af virksomheder 

 

En erhvervsskole, hvis bestyrelse er sammensat efter reglerne i § 

5, stk. 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan 

godkende en virksomhed til at gennemføre praktikuddannelse for 

den enkelte elev. 

Lov om erhvervsuddannelser - § 31, 
stk. 3 

En afgørelse af, om en virksomhed kan godkendes som praktiksted, 

træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne 

gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de 

praktikregler, der er fastsat og om virksomheden kan give elever 

tilfredsstillende oplæringsforhold. 

Lov om erhvervsuddannelser - § 46, 

stk. 1 

Skolens afgørelse skal bygge på en konkret vurdering af 

uddannelsesmulighederne for en bestemt elev. 

Lov om erhvervsuddannelser - § 46, 

stk. 2 

Godkendelsen kan omfatte en eller flere, herunder alle, 

praktikperioder i uddannelsen. Skolens afgørelse træffes på grundlag 

af principper for godkendelse, som skolen har fastsat efter samråd 

med det lokale uddannelsesudvalg. Skolen underretter det faglige 

udvalg om godkendelsen. 

Bekendtgørelse om erhvervsskolers 

godkendelse af praktikvirksomheder 

- § 1 

Regler om de faglige udvalgs godkendelse af virksomheder finder 

også anvendelse for skolens afgørelse. 

Bekendtgørelse om erhvervsskolers 

godkendelse af praktikvirksomheder 

- § 2 

Skolens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet vedrørende 

Praktikvirksomheder. 

Bekendtgørelse om erhvervsskolers 

godkendelse af praktikvirksomheder 

- § 3 

Hvis skolen ved registrering af en uddannelsesaftale konstaterer, at 

virksomheden ikke er godkendt, skal skolen rette henvendelse til det 

faglige udvalg, eller træffe afgørelse om godkendelse af 

virksomheden. 

Bekendtgørelse om erhvervsskolers 

godkendelse af praktikvirksomheder 

- § 4 
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Skoler kan udlevere ansøgningsskemaer til virksomheder om at blive 

godkendt. Desuden tilbyder skolen virksomheden bistand med 

ansøgning og besvarelse af oplysningsskemaet. 

Bekendtgørelse om de faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder som 

praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelser - § 3, stk. 1 

 
 

4. Faglige udvalg 
 

Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne 

 
Opsøgende virksomhed 

 

De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med 

virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomhederne virke for, 

at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en 

vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver 

alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske 

udvikling. Et fagligt udvalg kan forlange alle oplysninger, som har 

betydning for at vurdere virksomhedens uddannelsesmæssige 

muligheder. 

Lov om erhvervsuddannelser -  

§ 43, stk. 2 

De faglige udvalg skal foretage opsøgende virksomhed. Det opsøgende 

arbejde skal både omfatte godkendte og ikke-godkendte virksomheder 

inden for udvalgets område. Udvalget vejleder virksomhederne om de 

forskellige muligheder for at indgå uddannelsesaftaler. 

Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser - § 51, stk. 
1 

De faglige udvalg skal kontakte de godkendte virksomheder med passende 

mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedernes 

potentiale som praktikvirksomhed. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 51, stk. 

2 

Tilskud  

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til faglige udvalg og lokale 

uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, 

beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og 

praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i 

erhvervsuddannelserne. Udvalgene samarbejder med institutionerne og 

de lokale og regionale interessenter herom. 

Lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag, § 12 b, stk. 

1 

Bekendtgørelse om udbetaling 

af tilskud fra Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag til faglige 

udvalg og lokale 

uddannelsesudvalg - § 1 
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De aktiviteter, der kan søges tilskud til, omfatter projekter, kampagner og 

opsøgende arbejde med det formål at fremme indgåelse af 

uddannelsesaftaler mellem elever i erhvervsuddannelserne og 

praktikvirksomheder, nedbringe optaget af elever i skolepraktik og 

mindske antallet af ubesatte praktikpladser. Aktiviteterne skal ligge inden 

for et eller flere af følgende indsatsområder: 

 uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt 

uddannelse og med mangel på praktikpladser eller på elever, 

 virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre 

elever, end virksomheden er godkendt til, 

 forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet, 

 elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads. 

 

Det er en betingelse for, at AUB kan yde tilskud, at AUB vurderer, at 

aktiviteten vil kunne resultere i en forøget indgåelse af 

uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

Bekendtgørelse om udbetaling 

af tilskud fra Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag til faglige 

udvalg og lokale 

uddannelsesudvalg - § 2 

 
Godkendelse af virksomheder 

 

Det faglige udvalg træffer afgørelse om godkendelse af virksomheder. Lov om erhvervsuddannelser -  

§ 46, stk. 1 

Afgørelsen træffes inden for udvalgets område på grundlag af en konkret 

vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen 

i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i vedkommende 

uddannelsesbekendtgørelse, og om virksomheden kan give eleven 

tilfredsstillende oplæringsforhold. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 1 

Udvalgets afgørelse træffes på grundlag af ansøgning fra en virksomhed, 

eventuelt indsendt gennem en erhvervsskole. Det faglige udvalg skal 

straks efter ansøgningens modtagelse søge at tilvejebringe de oplysninger, 

der er nødvendige for godkendelsesspørgsmålets afgørelse. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 2 
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De oplysninger om virksomheden, som det faglige udvalg finder 

nødvendige for afgørelsen, og som udvalget ikke allerede er i besiddelse af 

eller umiddelbart kan få fra det lokale uddannelsesudvalg, tilvejebringes 

ved virksomhedens besvarelse af et oplysningsskema. 

Oplysningsskemaet udleveres af det faglige udvalg eller en erhvervsskole. 

Skolen tilbyder virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af 

oplysningsskemaet. 

Hvis oplysningsskemaets besvarelse ikke giver det faglige udvalg 

fyldestgørende grundlag for afgørelsen af godkendelsesspørgsmålet, 

træffer udvalget afgørelse om, hvorledes de supplerende oplysninger skal 

tilvejebringes. Det kan ske ved 

 Mundtlig eller skriftlig kontakt med virksomheden 

 At indhente en udtalelse fra skolen eller det lokale uddannelsesudvalg, 

eller 

 Efter aftale med virksomheden at undersøge denne gennem en 

besigtigelse, eventuelt ved det lokale uddannelsesudvalg. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 3 

Det faglige udvalg træffer hurtigst muligt afgørelse og afgørelsen skal 

foreligge inden for 2 uger. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal det faglige 

udvalg underrette virksomheden om grunden hertil samt om, hvornår 

afgørelsen kan forventes at foreligge. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 4 

Det faglige udvalgs godkendelse skal i almindelighed gå ud på, at 

virksomheden godkendes, eventuelt for en bestemt periode, for et eller 

flere nærmere angivne uddannelsesforhold eller på betingelse af, at 

virksomheden fortager nærmere angivne foranstaltninger. 

Hvis det faglige udvalg undtagelsesvist ikke kan godkende en virksomhed, 

jf. ovenfor, træffer det faglige udvalg afgørelse om, at virksomheden ikke 

kan godkendes som praktiksted. 

En godkendelse kan være begrænset til at angå bestemte dele af en 

erhvervsuddannelse eller et speciale. Godkendelsen kan være betinget af, 

at eleven modtager supplerende uddannelse på skole eller i en anden 

virksomhed. Udvalget skal da, eventuelt ved samarbejde med skole eller 

lokalt uddannelsesudvalg, søge at formidle, at sådan supplerende 

uddannelse, herunder ved kombinationsaftale, kan etableres. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager 

om godkendelse af 

virksomheder som 

praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 5 

Det faglige udvalgs afgørelse kan af virksomheden indbringes for 

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 6 
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Det faglige udvalg offentliggør på internettet oplysninger om de 

virksomheder, som udvalget har godkendt, p.t. på 

www.praktikpladsen.dk, som skolerne og de faglige udvalg samarbejder 

om vedligeholdelsen af. 

Lov om erhvervsuddannelser -  

§ 31, stk. 2. 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser - § 48, stk. 

2 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 6 a, stk. 

3 

Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om: 

1) Virksomhedens navn. 

2) Adresse. 

3) Praktikstedets adresse. 

4) Hvilken uddannelse godkendelsen omfatter. 

5) Godkendelsens nærmere indhold, jf. § 5, stk. 1, 3 og 4. 

Hvis det faglige udvalg tilbagekalder en godkendelse, skal udvalget straks 

fjerne godkendelsen fra fortegnelsen. 

Bekendtgørelse om faglige 

udvalgs behandling af sager om 

godkendelse af virksomheder 

som praktiksteder for elever i 

erhvervsuddannelse - § 6 a, stk. 

1 og 2 

 
 
 

5. Lokale uddannelsesudvalg 
 

Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne 

Opsøgende virksomhed  

De lokale uddannelsesudvalg skal virke for, at der oprettes det antal 
praktikpladser, der er behov for. Se også under faglige udvalg. 

Lov om erhvervsuddannelser -  
§ 43, stk. 2 

Skolernes opsøgende arbejde skal som nævnt i afsnittet om skolerne 
omfatte både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. For de ikke- 
godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale 
uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at 
opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads og 
mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler, herunder 

kombinationsaftaler m.v. 
 

Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser - § 50, stk. 
3 
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Tilskud  

De lokale uddannelsesudvalg kan søge om tilskud fra AUB til opsøgende 
virksomhed, jf. beskrivelsen under de faglige udvalg. De lokale 
uddannelsesudvalg indsender ansøgning om tilskud via det landsdækkende 
faglige udvalg på det pågældende uddannelsesområde. Det faglige udvalg 
påtegner ansøgningen med dets udtalelse om, hvorvidt ansøgningen kan 
anbefales 

Lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag, § 12 b, stk. 

1 

Bekendtgørelse om udbetaling 
af tilskud fra Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag til faglige 
udvalg og lokale 
uddannelsesudvalg - § 1 

 
 
 

6. Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder  
 
 

Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne 

Faglige udvalgs og skolers afgørelse i henhold til § 46 i lov om 
erhvervsuddannelser om, at en virksomhed ikke kan godkendes som 
praktiksted, kan af virksomheden indbringes for Ankenævnet vedrørende 
Praktikvirksomheder, hvis afgørelser ikke kan indbringes for anden 
administrativ myndighed. 

Lov om erhvervsuddannelser -  
§ 47, stk. 1 

 
 

Bekendtgørelse om 
Ankenævnet vedrørende 
Praktikvirksomhed - § 1 

 
 

7. Andre aktører 
 

Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne 

Skolerne skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale 
uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre 
relevante samarbejdspartnere foretage praktikpladsopsøgende arbejde. 
Skolerne kan aftale en arbejdsdeling mellem samarbejdsparterne. 

Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser - § 50, stk. 
1 

Andre aktørers deltagelse i det praktikpladsopsøgende arbejde påvirker 
ikke ansvarsfordelingen, som den er beskrevet i love og bekendtgørelser 
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8. Oversigt over love og bekendtgørelser 
 

Nedenfor er oversigt over love og bekendtgørelser, som er nævnt i vejledningen, inkl. link til 

Retsinformation. Bemærk, at der kan være foretaget ændringer til lovene og bekendtgørelserne, se 

boksen ”Senere ændringer til forskriften” i visningen i Retsinformation. 

 

Love: 

Lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 271 af 24. marts 2017) 

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (LBK nr. 1269 af 29. november 2017) 

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (LBK nr. 95 af 26. januar 2017) 

 

Bekendtgørelser: 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 4 af 3. januar 2018) 

Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder (BEK nr. 50 af 21. januar 

1997) 

Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som 

praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser (BEK nr. 26 af 15. januar 1991) 

Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder (BEK nr. 1517 af 13. december 

2007) 

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og 

lokale uddannelsesudvalg (BEK nr. 1436 af 27. november 2017) 

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (BEK nr. 498 af 19. maj 2017) 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186661
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194941
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186433
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83665
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72893
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72893
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113991
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1436
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1436
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191235
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191235
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