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Spørgsmål/svar om korte uddannelsesaftaler, delaftaler og VFP 

Styrelsen har udarbejdet følgende spørgsmål/svar om ændringer i ram-
merne for korte uddannelsesaftaler samt for delaftaler og virksomheds-
forlagt praktikuddannelse under skolepraktik.  
 
Ændringerne får virkning den 1. januar 2018 og er en følge af lov nr. 706 
af 8. juni 2017 ”Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannel-
sesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskelli-
ge andre love”. 
 
 
Spørgsmål 1: 
En elev får en delaftale på 6 måneder i et firma. Mod slutningen viser det 
sig, at der lige er arbejde til et par uger mere, så jeg laver et tillæg på 14 
dage til delaftalen. Må vi det fremover? Tæller det som én delaftale, efter-
som det er en forlængelse af en allerede indgået delaftale? Eller er det 2. 
aftale og dermed ikke muligt? 
 
Svar:  
Hvis en elev og en virksomhed har indgået en delaftale den 1. januar 
2018 eller senere, har eleven og virksomheden kun mulighed for at indgå 
denne ene delaftale med hinanden. Det er ikke muligt for eleven og virk-
somheden at lave en tillægsaftale om yderligere praktikuddannelse i virk-
somheden, da en tillægsaftale om forlængelse med yderligere praktikud-
dannelse i samme virksomhed tæller på samme måde som en ny delaftale 
mellem eleven og samme virksomhed. Delaftaler indgået, dvs. under-
skrevet, før 1. januar 2018 tæller ikke med, heller ikke selv om de eventu-
elt først begynder efter 31. december 2017. 
 
 
Spørgsmål 2: 
En elev får en kort aftale på 6 måneder i et firma. Der har været en sko-
leperiode i midten af forløbet og mod slutningen viser det sig, at der lige 
er arbejde til et par uger mere i firmaet, så jeg laver et tillæg på 14 dage til 
den korte aftale. Tæller det som én eller to korte aftaler? Forlængelsen 
gælder altså kun i praktikperioden. 
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Svar: 
Hvis en elev og en virksomhed har indgået en kort uddannelsesaftale den 
1. januar 2018 eller senere, har eleven og virksomheden som hovedregel 
kun mulighed for at indgå to korte uddannelsesaftaler med hinanden. 
Hvis eleven og virksomheden indgår en tillægsaftale om yderligere prak-
tikuddannelse i virksomheden i fx 14 dage, tæller dette på samme måde 
som en ny kort uddannelsesaftale mellem eleven og samme virksomhed.  
 
Det lokale uddannelsesudvalg kan undtagelsesvist godkende yderligere 
én aftale mellem eleven og virksomheden, dvs. en tredje kort uddannel-
sesaftale. Korte uddannelsesaftaler indgået, dvs. underskrevet, før 1. ja-
nuar 2018, tæller ikke med, heller ikke selv om de eventuelt først begyn-
der efter 31.december 2017. 
  
 
Spørgsmål 3: 
Hvad skal vi som skole, dvs. opsøgende medarbejdere og administrativt 
personale gøre, når/hvis der lander et tillæg til en kort uddannelsesaftale, 
som er ud over gang 2 eller 3? 
 
Svar: 
Hvis samme elev og samme virksomhed i forvejen har indgået to korte 
uddannelsesaftaler, jf. også svaret på spørgsmål 2, kan skolen rette hen-
vendelse til elev og virksomhed og gøre dem opmærksom på, at det kun 
undtagelsesvist er muligt at indgå en tredje kort uddannelsesaftale, her-
under tillægsaftale om forlængelse med yderligere praktikuddannelse mel-
lem eleven og samme virksomhed, samt at det forudsætter godkendelse 
af det lokale uddannelsesudvalg.  
 
Hvis elev og virksomhed har indgået tre korte uddannelsesaftaler, er der 
ikke mulighed for at indgå en fjerde aftale, herunder tillægsaftale om 
yderligere praktikuddannelse, og skolen må underrette elev og virksom-
hed om, at den indgåede korte uddannelsesaftale eller tillægsaftale om 
yderligere praktikuddannelse desværre må annulleres, eller at den må 
ændres til en restuddannelsesaftale. Skolen bør vejlede elev og virksom-
hed om alternative muligheder for at få henholdsvis en praktikplads og 
en elev. 
 
 
Spørgsmål 4: 
En elev får en kort aftale på 6 måneder i et firma, og aftalen slutter efter 
sidste skoledag i en skoleperiode, aftalen indeholder. Mester og elev bli-
ver et par måneder inden aftalen udløber enige om at forlænge til yderli-
gere en skoleperiode og dermed også en praktikperiode, og jeg laver et 
tillæg på 6 måneder til den korte aftale. Tæller det som én eller to korte 
aftaler? Forlængelsen gælder altså her både en ny praktikperiode og en ny 
skoleperiode. 
 
Svar: 
Tillægsaftalen, der forlænger den oprindelige aftale, tæller som en ny kort 
aftale. Se også svaret på spørgsmål 2. 
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Spørgsmål 5: 
En virksomhed og en elev har indgået en kort uddannelsesaftale, hvor 
eleven er begyndt i praktik i virksomheden i 2017 og afslutter praktikken 
i begyndelsen af 2018. Tæller dén aftale med i de to, eventuelt tre, korte 
uddannelsesaftaler, som en elev må indgå med samme virksomhed efter 
reglerne, som gælder fra 1. januar 2018? 
 
Svar: 
Korte uddannelsesaftaler indgået, dvs. underskrevet, før 1. januar 2018 
tæller ikke med, heller ikke selv om de eventuelt først begynder efter 31. 
december 2017  
 
 
Spørgsmål 6: 
En skolepraktikelev har været i virksomhedsforlagt undervisning to gan-
ge i 2017. Kan eleven tilbydes virksomhedsforlagt praktikuddannelse i 
2018? 
 
Svar:  
Hvis en elev har været eller er i virksomhedsforlagt undervisning, hvor 
aftalen om virksomhedsforlagt undervisning er indgået, dvs. underskre-
vet, i 2017 eller før, tæller det ikke med i de op til 6 uger i alt, som en 
elev kan være i virksomhedsforlagt praktikuddannelse ud af elevens sam-
lede praktikuddannelse under skolepraktik, og hvoraf højst 3 af ugerne 
må være i den samme virksomhed. Heller ikke hvis aftalen er indgået, 
dvs. underskrevet, i 2017, og først begynder i 2018. De nye regler gælder 
virksomhedsforlagt praktikuddannelse fra og med 1. januar 2018 og om-
fatter alle elever, som er i skolepraktik fra og med det tidspunkt, dvs. 
uanset tidspunktet for hvornår eleven er optaget i skolepraktik. 
 
 
Spørgsmål 7: 
Skolepraktikelever påbegyndt skolepraktik senest pr. 31. december 2017, 
følger de skolepraktikelever de gamle regler, dvs. ingen begrænsning i 
virksomhedsforlagt undervisning, delaftaler og korte aftaler i 2018, eller 
gælder begrænsningerne alle skolepraktikelever uanset hvornår de er på-
begyndt skolepraktik, dvs. alle skolepraktikelever følger de nye regler, 
som træder i kraft den 1. januar 2018? 
 
Svar: 
Alle elever, som er i skolepraktik fra 1. januar 2018 og fremefter, er om-
fattet af de nye regler. Dvs., det har ingen betydning i denne sammen-
hæng, hvornår en elev er begyndt i skolepraktik. 
 
 
Spørgsmål 8: 
Gælder begrænsningen på virksomhedsforlagt praktikuddannelse om 
maksimalt 6 uger for den enkelte elev ud af elevens samlede praktikud-
dannelse under skolepraktik også for andre typer virksomhedsforlagt 
undervisning? 
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Svar: 
Begrænsningen gælder for virksomhedsforlagt praktikuddannelse under 
skolepraktik. Begrænsningen er fastsat i § 66f, stk. 3, i lov om erhvervs-
uddannelser. 
 
Det er uændret mulighed for at gennemføre ordninger, hvor dele af sko-
leundervisningen foregår på en virksomhed på grundlag af en aftale mel-
lem skole og virksomhed, jf. § 2, stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser. 
Ordningen skal være beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. 
 
 
Spørgsmål 9: 
Skal en elevs forløb i virksomhedsforlagt praktikuddannelse være af 2 
gange 3 ugers varighed og dermed 6 uger i alt? 
 
Svar: 
Nej. Eleven kan højst være i tre uger i virksomhedsforlagt praktikuddan-
nelse i den samme virksomhed og seks uger i alt af elevens samlede prak-
tikuddannelse under skolepraktik. Det enkelte forløb i virksomhedsfor-
lagt praktikuddannelse kan godt være kortere end tre uger, og eleven kan 
også have mere end to forløb i alt. Samme elev kan også være i samme 
virksomhed to gange eller flere, så længe den sammenlagte varighed kan 
holdes inden for grænsen på tre uger. 
 


