
 

 

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 
Angivelse af data i portalen 

Af Flemming Madsen, april 2017 
 
Denne vejledning henvender sig til egu-vejledere og angår ændringer i egu-
portalens brugergrænseflade i januar 2017 som følge af egu-
bonusordningen, der trådte i kraft pr. 01.07.2016. Vejledningen supplerer 
brugervejledningen til egu-portalen og beskriver ændringer i egu-portalen i 
versionerne 18.1- 18.3.1.  
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 Egu-bonusordningen 1
 

Den 01.07.2016 trådte egu-bonusordningen i kraft. Bonusordningen medfø-
rer udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i er-
hvervsgrunduddannelse, når visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser 
fremgår af Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, 
der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen). 

Udbetaling af bonus administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
(AUB) og sker automatisk.  

Bonusordningen løber fra 01.07.2016 – 30.06.2019. Første udbetaling vil 
finde sted i foråret 2017 for de praktikaftaler, der er indgået fra 01.07.2016 
og frem. Herefter vil udbetaling ske automatisk, når en elev afslutter en af-
talt praktikperiode. 

Virksomhederne modtager en standardadvisering om udbetaling fra AUB i 
virksomedens e-Boks. Her vil kontaktoplysningerne på elevens egu-vejleder 
fremgå. Virksomheden kan herefter logge ind at se detaljerne på Virk.dk. 

AUB kan kontaktes på tlf. 70 11 30 70. 

1.1 Bonusbeløbets størrelse i løbet af de første 588 praktikdage 
Egu-bonusordningen gælder kun for private arbejdsgivere, hvis udgifter er 
dækket med mindre end 50 % offentlige tilskud.  
 
Kun de første 588 praktikdage af egu-uddannelsen kan give bonus. Bonusbe-
løbet er 68 kr. pr. kalenderdag eller op til 40.000 kr. pr. erhvervsgrundud-
dannelse. 
 

 En virksomheds bonusbeløb for en praktikperiode beregnes som 68 kr. 
multipliceret med det opgjorte antal praktikdage. Der kan højst udbetales 
bonus for en samlet praktikuddannelsestid på 588 praktikdage i en elevs 
samlede erhvervsgrunduddannelse, regnet fra uddannelsens begyndelses-
dag.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184040
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184040
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 I beregningen af maksimum medtælles også praktikperioder hos arbejds-
givere, som ikke er bonusberettigede. Det vil sige praktikperioder hos en 
offentlig virksomhed tæller med i beregningen af de 588 dage, men prak-
tikperioden kan ikke udløse bonus. Praktik på værkstedsskole tæller dog 
ikke med. 
 

Hvis en kalenderdag indgår i flere praktikperioder, bliver den pågældende 
kalenderdag delt ligeligt mellem de berettigede arbejdsgivere. 
 
En uge tæller som 7 dage, hvor også weekenden eller andre fridage i praktik-
perioden er bonusgivende. 
 

1.2 Opsætning og udbetaling 
Bonusbeløbet bliver beregnet ud fra dit arbejdssteds opsætning af praktikpe-
riodens længde i egu-portalen minus antal hele skoledage. Disse data sendes 
til AUB én gang om ugen natten til tirsdag, der snarest herefter udbetaler 
bonus til virksomheden, hvis praktikperioden er afsluttet.  

Det er derfor vigtigt, at dine elevers praktikstatus er ajourført med registre-
ringer for gennemførte og afbrudte praktikaftaler hver mandag, når din ar-
bejdsdag slutter. Du kan således redigere frit i opsætningen fra tirsdag mor-
gen til afslutningen af den efterfølgende mandag. 

Hvis du opdager og retter en fejl i opsætningen, vil AUB få besked om dette 
den efterfølgende tirsdag.  

Hvis en privat virksomhed har fået udbetalt for meget bonus pga. af en fejl i 
opsætningen i egu-portalen, vil virksomheden blive mødt af et krav om tilba-
gebetaling af for meget udbetalt bonus fra AUB. 

1.3 Ajourfør ’Mine oplysninger’ aht. udbetalingsmeddelelse 
Virksomhederne modtager en standardadvisering om udbetaling fra AUB i 
virksomedens e-Boks. Her vil kontaktoplysningerne på elevens egu-vejleder 
fremgå. Virksomheden kan herefter logge ind at se detaljerne på Virk.dk. 

Derfor er det vigtigt, at dine oplysninger som egu-vejleder er ajour. Eleven 
skal således også være tilknyttet en egu-vejleder under elevens ’Stamdata’. 
 
Under menulinjens ’Administration’ finder du som egu-vejleder ’Mine oplys-

ninger’. De felter, som er obligatorisk at udfylde, er følgende: 

 Navn (For- og efternavn) 

 Tlf.nr. 1 (8 cifre uden mellemrum) 

 E-mail (En mailadresse, som er tilknyttet dit arbejdssted) 
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Oplysningerne skal bruges, hvis en privat virksomhed der har en af dine ele-
ver har behov for at kontakte dig eller dit arbejdssted med spørgsmål til bo-
nusudbetalingens størrelse. 

 

 Egu-portalens felter til bonusordningen 2
 

Til egu-bonusordningen findes felter i elementerne ’Praktik i virksomhed’ og 
’Skoleophold’ i uddannelsesplanen, der skal udfyldes før udbetaling kan finde 
sted. Blanketten P13 Ophævelse af praktikaftale indlæser desuden nogle af 
felternes input fra brugergrænsefladen ’Praktik i virksomhed’, når du udskri-
ver den. 

2.1 Praktik i virksomhed 
Det er en betingelse for udbetaling af bonus, at der er indgået en skriftlig 
praktikaftale, der er udformet i overensstemmelse med den formular, der 
fremgår af bilaget i Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse nr. 704 af 
10.06.2016. Praktikaftalen kan udskrives for en elev direkte fra egu-portalen 
fra elementet 'Praktik i virksomhed' under ’Udskrifter’. 
 
Uddannelseselementet ’Praktik i virksomhed’ har følgende felter, du skal 
tage stilling til: 

 Antal ikke-bonusgivende dage i perioden 

 Alternativt SE-nr. 

 E-mail 

 Indgåelsesdato (underskriftdato)  

 Praktikaftale gennemført (udløser bonus) 

 Praktikaftale afbrudt 

 Virksomhed uforskyldt i afbrydelse (udløser bonus) 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181923
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181923
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2.1.1 Antal ikke-bonusgivende dage i perioden 
 

 I feltet Antal ikke-bonusgivende dage i perioden skal du angive det samle-
de antal af ikke-bonusgivende dage i praktikperioden.  
 

 
 

Perioden, hvor eleven er i praktik i en virksomhed, gøres op i kalenderdage. 
Dvs. en uge tæller som 7 dage, hvor også weekenden eller andre fridage i 
praktikperioden er bonusgivende. 

Ved praktik i en privat virksomhed udgør antallet af ikke-bonusgivende dage i 
perioden som regel dage, hvor eleven udelukkende har haft andre egu-
aktiviteter end virksomhedspraktik, fx været på et skoleophold eller i praktik 
på værkstedsskole, der ligger samtidig med (eller er en del af) praktikperio-
den. 

 Praktik i en virksomhed i løbet af en kalenderdag gør dagen bonusgiven-

de. Selv hvis eleven har været i praktik i blot kort tid i løbet af dagen, og 
fulgt et skoleophold i langt det meste af dagen, tæller dagen som en bo-
nusgivende praktikdag.  



 

Side 6 af 20 

Dage, hvor eleven udelukkende har været på skoleophold, er praktikstedet 
ikke berettiget til egu-bonus. Disse dage skal trækkes fra dagene i den samti-
dige praktikperiode. 

Du skal først have angivet hele dage med undervisning i feltet Antal hele sko-
ledage i perioden på elementet ’Skoleophold’. Disse vises på indholdsover-
sigten på uddannelsesplanen som Antal hele skoledage. 

 

Når perioden for ’Praktik i virksomhed’ er forbi, tælles alle hele skoledage fra 
alle de samtidige skoleophold sammen og angives i elementet ’Praktik i virk-

somhed’ i feltet Antal ikke-bonusgivende dage i perioden. 

 

 
Offentlige virksomheder er ikke berettiget til egu-bonus. Det er alligevel me-
get vigtigt, at antallet af ikke-bonusgivende dage i praktikperioder i offentlige 
virksomheder også indtastes i egu-portalen. Årsagen er, at praktikperioder i 
offentlige virksomheder tæller med i maksimumsgrænsen på 588 praktikda-

ge i en elevs samlede egu-forløb.  

Hvis de ikke-bonusgivende dage for offentlige virksomheder mangler at blive 
indtastet, vil de ikke-bonusgivende dage komme til at tælle med i maksi-
mumsgrænsen på 588 praktikdage. 

Hvis en elev har hele skoleuger i praktikperioden, så skal lørdage og søndage 
ikke tælles med i antallet af ikke-bonusgivende dage. Dvs. hvis eleven er på 
skole mandag til og med fredag, så betragtes lørdag og søndag som praktik-
dage, der kan give bonus. 

Hvis en ferieperiode med skoleydelse er inkluderet i en praktikperiode, skal 
dagene med skoleydelse i ferieperioden registreres som ikke-bonusgivende 
dage under den pågældende praktikperiode. 

2.1.2 Alternativt SE-nr. 
Alle registrerede virksomheder har et CVR-nummer, samt mindst et P-
nummer. Dertil har nogle virksomheder mindst ét SE-nummer. Et SE-
nummer er at betragte som et undernummer til et CVR-nummer til udbeta-
ling af bonus og refusion. Et SE-nummer kaldes også et lønnummer. 
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I elementet ’Praktik i virksomhed’ indlæses virksomhedens CVR-nr. og even-
tuelle SE-nummer (lønnummer) sammen med virksomhedens navn og adres-
se i feltet ’Virksomhed’. 

I feltet Alternativt SE-nr. kan du angive det 8-cifrede SE-nummer (lønnum-
mer), som virksomheden selv oplyser, at den ønsker at benytte til udbetaling 
af egu-bonus fra AUB. 

 

Hvis feltet er tomt, udbetaler AUB til det SE-nr., der eventuelt fremgår oppe i 
feltet ’Virksomhed’. Hvis dette også er tomt, benytter AUB virksomhedens 
CVR-nr. til udbetaling af egu-bonus til virksomheden. 

 Hvis ikke du kender til et SE-nummer for virksomheden, skal du blot ef-
terlade feltet tomt. 

Input i feltet Alternativt SE-nr. indlæses automatisk i udskriften ’Ophævelse 
af praktikaftale’. 

2.1.3 E-mail 
I feltet ’E-mail’ angiver du en mailadresse til virksomheden. Den vil blive au-
tomatisk indlæst i Ophævelse af praktikaftale, hvis praktikopholdet bliver 
afbrudt inden gennemførelse. 
 

 

2.1.4 Indgåelsesdato (underskriftdato)  
I datofeltet Indgåelsesdato (underskriftdato) angiver du datoen for praktikaf-
talens indgåelse. 

 

Indgåelsesdatoen er den seneste dato, hvor en af parterne (virksomhed, elev 
eller værge) har underskrevet praktikaftaleformularen i formularens afsnit 8.  
 
Hvis eleven møder op på startdatoen for praktikaftalen, uden at praktikafta-
len er formaliseret og underskrevet af alle parter, vil startdatoen blive be-
tragtet som indgåelsesdatoen i AUBs vurdering af, om virksomheden er be-
rettiget til bonus. Forklaringen er, at det betragtes som en mundtligt indgået 
aftale når eleven er startet, selvom praktikaftalen ikke formelt er underskre-
vet endnu. 
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Indgåelsesdatoen for hver praktikaftale skal ligge indenfor perioden 
01.07.2016 – 30.06.2019. Hvis indgåelsesdatoen ligger uden for denne peri-
ode, er den pågældende praktikaftale ikke omfattet af egu-bonusordningen.  
 
Hver praktikaftale får sin egen indgåelsesdato (= underskriftsdato) og prak-
tikaftalens startdato må ikke ligge senere end 3 måneder fra indgåelsesdato-
en (underskriftsdatoen). Ellers mister virksomheden retten til egu-bonus for 
den pågældende praktikaftale.  
 
Hvis der i perioden 01.07.2016 – 30.06.2019 indgås en ny praktikaftale efter 
en orlovsperiode, vil denne praktikaftale også være omfattet af egu-
bonusordningen. 

2.1.5 Praktikaftale gennemført (udløser bonus) 
Der udbetales bonus, når en elev har afsluttet en praktikperiode, og du har 
markeret praktikperioden som gennemført i egu-portalen. Dette gøres med 
en markering i check-boxen Praktikaftale gennemført (udløser bonus).  

 

Praktikaftalens afslutningsdag er den sidste kalenderdag i praktikperioden, 
som angivet i praktikaftalen og praktikelementet i egu-portalen. Det er uden 
betydning, om eleven fysisk er på arbejde den pågældende afslutningsdag, fx 
kan praktikperioden udløbe med udgangen af en måned, hvor sidste dag er 
en søndag, og eleven holder fri. 

 Bonus udbetales efter en afsluttet praktikperiode. Hvis du fx opretter ele-
mentet ’Praktik i virksomhed’ som en 2-årig praktikperiode i egu-portalen, 
der er identisk med uddannelsesplanens 2-årige periode, vil virksomheden 
først få udbetalt bonus, når hele perioden er afsluttet.  
 

 Virksomheden kan imidlertid vælge at dele praktikaftalen op i fx 4 perio-
der af ½ års varighed for at få bonus hvert halve år.  
 

Hvis praktikaftalen opdeles i 4 praktikperioder, skal der oprettes 4 elementer 
af typen ’Praktik i virksomhed’ med hver sin praktikaftale i egu-portalen. Der 
skal altså udskrives, udfyldes og underskrives 4 separate praktikaftaler – én 
for hver praktikperiode. 

Ved opdeling i flere separate praktikaftaler, skal hver praktikaftale overholde 
kravet om, at praktikaftalens indgåelsesdato skal ligge indenfor perioden 
01.07.2016 – 30.06.2019. Desuden må den separate praktikaftale ikke starte 
senere end 3 måneder fra indgåelsesdatoen, da virksomheden ellers mister 
retten til egu-bonus (jf. punkt 2.1.4). 
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Hvis en kalenderdag indgår i flere praktikperioder, bliver bonus for den på-
gældende kalenderdag delt ligeligt mellem de berettigede arbejdsgivere. 

2.1.6 Praktikaftale afbrudt 
Hvis egu-eleven afbryder sin praktik før planlagt, angiver du afbrudsdatoen i 
datofeltet Praktikaftale afbrudt. Dette skal du gøre, både når eleven udeluk-
kende afbryder den igangværende praktikaftale, og når eleven samtidig af-
bryder hele sin egu-uddannelse. 

 

2.1.7 Virksomhed uforskyldt i afbrydelse (udløser bonus) 
I blanketten Ophævelse af praktikaftale er der et underskriftsfelt, hvor ar-
bejdsgiveren på tro og love kan skrive under på, at afbrydelsen er sket af 
årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.  

Årsagen kan være en uforudset situation i forhold til den planlagte praktik, fx 
elevens udeblivelse fra praktikken, et opstået behov for orlov, uddannelses-
afbrud eller lignende. 

Check-boxen Virksomhed uforskyldt i afbrydelse (udløser bonus) skal marke-
res med et flueben i elementet 'Praktik i virksomhed', hvis arbejdsgiveren har 
underskrevet tro- og love-erklæringen i Ophævelse af praktikaftale.  

 

Med din markering angiver du således, at praktikstedet ikke har medvirket 
til, at eleven stopper sin virksomhedspraktik før tid. Markeringen er vigtig for 
at AUB automatisk kan afgøre, om en afbrudt praktikaftale kan give ret til 
egu-bonus. 
 
Ophævelse af praktikaftale kan udskrives for en elev direkte fra egu-portalen 
fra elementet 'Praktik i virksomhed' under ’Udskrifter’. 

2.2 Skoleophold 
Uddannelseselementet ’Skoleophold’ har et felt, Antal hele skoledage i peri-
oden. I dette felt skal du angive, hvor mange dage under skoleopholdet ele-
ven udelukkende har været på skole uden at møde i praktik. 
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Antallet af dage skal bruges til at beregne antallet af ikke-bonusgivende dage 
i praktikperioder, hvor elever dels er i praktik og dels på skoleophold. 

Bemærk, at du blot skal angive dage med undervisning i feltet Antal hele sko-
ledage i perioden på elementet ’Skoleophold’, dvs. som regel maks. fem på 
en uge. 

Lørdage og søndage uden undervisning indgår nemlig i beregningen af antal-
let af dage i den samtidige praktikperiode. Dvs. de er bonusgivende, selvom 
eleven hverken er på skole eller på arbejde, men holder fri i weekenden. 

Når perioden for ’Praktik i virksomhed’ er forbi, tælles dagene fra de samti-
dige skoleophold sammen og angives i elementet ’Praktik i virksomhed’ i 
feltet Antal ikke-bonusgivende dage i perioden. 

Antallet af de dage, du angiver i feltet Antal hele skoledage i perioden på 
’Skoleophold’, vil fremgå af indholdsoversigten på elevens uddannelsesplan. 

 
 

2.3 Ophævelse af praktikaftale 
Hvis en elev afbryder praktikforløbet, kan egu-bonus udbetales for en af-
brudt praktikaftale, hvis arbejdsgiveren på tro og love erklærer, at afbrydel-
sen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold. 
Dette kan ske via blanketten Ophævelse af praktikaftale, der ligeledes kan 
udskrives direkte fra egu-portalen fra elementet 'Praktik i virksomhed'.  
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Blanketten Ophævelse af praktikaftale indlæser nogle input fra brugergræn-
sefladen ’Praktik i virksomhed’, når du udskriver den. Desuden har den et 
felt, hvor arbejdsgiver på tro og love kan erklære, at virksomheden er ufor-
skyldt i elevens afbrydelse af praktikopholdet. Dette felt udfyldes kun, når 
afbrydelsen ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold. 
 

 
 
I bekendtgørelsen om egu-bonusordningen er der krav om, at virksomheden 
på tro og love skal godtgøre, at afbrydelsen af en praktikaftale er sket af år-
sager, som ikke kan henregnes arbejdsgiveren. Altså at arbejdsgiveren ikke er 
skyld i at elevens egu-uddannelse er blevet afbrudt.  

Men i egu-bekendtgørelsen står, at i prøvetiden (de første 3 mdr.) kan ar-
bejdsgiveren opsige aftalen uden angivelse af grund. 

Udgangspunktet er ifølge egu-bekendtgørelsen, at arbejdsgiveren i prøveti-
den kan opsige aftalen uden grund, fuldstændig i overensstemmelse med det 
forhold, at der normalt i ansættelsesretten er fri opsigelse i prøvetiden.  

Det er med andre ord ligegyldigt, om det er begrundet i arbejdstagers eller 
arbejdsgivers forhold. 

I bekendtgørelsen om egu-bonusordningen har man valgt at indsætte et til-
lægskrav om, at ophøret af aftalen ikke må være begrundet i arbejdsgiverens 
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forhold. Det skal forstås som et ekstra krav, som er rimeligt begrundet med, 
at arbejdsgiveren ikke skal have bonus, hvis ophøret af aftalen skyldes ar-
bejdsgiverens forhold.  

Med andre ord: I dette særlige tilfælde har bestemmelsen i egu-
bonusordningen forrang i forhold til bestemmelsen i egu-bekendtgørelsen.  

Det betyder helt konkret, at arbejdsgiveren skal angive grunden for afbrydel-
sen af praktikaftalen, hvis arbejdsgiveren ønsker at modtage bonus. 
 

 

 Gennemgang af uddannelsesplaner oprettet før maj 2017 3
 

Egu-bonusordningen trådte i kraft pr. 01.07.2016 som et led i trepartsfor-
handlingerne mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Først 
derefter er de krævede felter og ny funktionalitet blevet udviklet og imple-
menteret i portalen. Dette sikrer en bestemt opsætning med obligatoriske og 
nødvendige data, så AUB får de rigtige data til udbetaling. 

Den forskudte implementering af understøttelsen af egu-bonusordningen 
medfører også, at du skal kontrollere, at de uddannelsesplaner, som egu-
bonusordningen angår, er rigtigt sat op. Det er navnlig uddannelsesplaner 
som er oprettet inden maj 2017, og som ikke var enten ’Afbrudt’ eller ’Gen-
nemført’ den 01.07.2016. 

Nye uddannelsesplaner, der er oprettet i maj 2017 eller senere, bør ikke 

kunne sættes uhensigtsmæssigt op, da egu-portalen kontrollerer input. 

I de følgende afsnit gennemgås de forhold i opsætningen, hvor du kan have 

mangler i tidligere uddannelsesplaner 

3.1 Eleven skal have en egu-vejleder under ’Stamdata’ 
Af hensyn til udbetalingsmeddelelsen, er det vigtigt, at eleven er tilknyttet en 
egu-vejleder. Af ’Elevoversigt’ fremgår, om du har elever, der mangler denne 
tilknytning. Tilknytningen foretages under elevens ’Stamdata’. 
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3.2 Ajourfør ’Mine oplysninger’ aht. udbetalingsmeddelelse 
 

Under menulinjens ’Administration’ finder du ’Mine oplysninger’. Det er vig-
tigt, at dine data som egu-vejleder er angivet og ajour. De felter, som er obli-
gatorisk at udfylde, er følgende: 

 Navn (For- og efternavn) 

 Tlf.nr. 1 (8 cifre uden mellemrum) 

 E-mail (En mailadresse, som er tilknyttet dit arbejdssted) 
 

 

Oplysningerne skal bruges, hvis en privat virksomhed der har en af dine ele-
ver har behov for at kontakte dig eller dit arbejdssted med spørgsmål til bo-
nusudbetalingens størrelse. 
 
Virksomhederne modtager en standardadvisering om udbetaling fra AUB i 
virksomedens e-Boks. Her vil elevens egu-vejleders kontaktoplysninger frem-
gå. Virksomheden kan herefter logge ind at se detaljerne på Virk.dk.  

3.3 Indgået praktikaftale er en betingelse for udbetaling 
Det er en betingelse for udbetaling af bonus, at der er indgået en skriftlig 
praktikaftale, der er udformet i overensstemmelse med den formular, der 
fremgår af bilaget i Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse nr. 704 af 
10.06.2016.  
 

 Praktikaftalen kan udskrives for en elev direkte fra egu-portalen fra ele-
mentet 'Praktik i virksomhed' under ’Udskrifter’. 

 
Hvis en elev afbryder praktikforløbet, kan egu-bonus udbetales for en af-

brudt praktikaftale, hvis arbejdsgiveren på tro og love erklærer, at afbrydel-
sen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.  
 

 Dette kan ske via blanketten Ophævelse af praktikaftale, du ligeledes kan 
udskrive direkte fra egu-portalen fra elementet 'Praktik i virksomhed'. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181923
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181923
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Egu-bonus kan også udbetales for en afbrudt praktikaftale, hvis afbrydelsen 
tidligst er sket efter fire ugers praktik i den pågældende praktikperiode, og 
afbrydelsen samtidig er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden 
kompetencegivende uddannelse.  
 

 Når afbrydelsen er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden 
kompetencegivende uddannelse, skal du angive ’Overgået til ordinær 
kompetencegivende uddannelse’ som ’Afbrudsårsag’ i elevens uddannel-
sesplan. 

3.4 Angivelse af ’udløser bonus’ er en betingelse for udbetaling 
Bonus udbetales først automatisk af AUB til de berettigede arbejdsgivere, 
når du som egu-vejleder registrerer, at en praktikperiode er gennemført. 
Dette gør du på ’Praktik i virksomhed’ på elevens uddannelsesplan, dvs. du 
sætter en markering i enten  
 

 ’Praktikaftale gennemført’, hvis praktikperioden er afsluttet planmæssigt, 
eller i  

 ’Virksomhed uforskyldt i afbrydelse’, hvis dette er tilfældet i forbindelse 
med et afbrud.  

 
Der udbetales bonus for en afbrudt praktikperiode, hvis afbrydelsen tidligst 
er sket efter fire ugers praktik i den pågældende praktikperiode og afbrydel-
sen er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden kompetencegivende 
uddannelse.  
 
Bonus for en afbrudt praktikperiode udbetales også, hvis arbejdsgiveren 
godtgør eller på tro og love erklærer, at afbrydelsen er sket af årsager, som 
ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold. 
 

 ’Praktikaftale gennemført’: En markering i boksen medfører, at AUB får 
besked om, at der kan udbetales bonus til virksomheden. Derfor skal 
praktikperioden inden markering være ajourført med korrekte indgåel-
ses-, start- og slutdatoer samt antal ikke-bonusgivende skoledage. 

 

 ’Virksomhed uforskyldt i afbrydelse’: En markering i boksen betyder, at 
virksomheden har skrevet under på blanketten "Ophævelse af praktikaf-
tale" med angivelse af, at virksomheden er uforskyldt i afbrydelsen. 

 

 Når afbrydelsen er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden 
kompetencegivende uddannelse, skal du angive ’Overgået til ordinær 
kompetencegivende uddannelse’ som ’Afbrudsårsag’ i elevens uddannel-
sesplan. 
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3.5 Alle uddannelsesplanens elementer skal have start- og slutdato  
Alle uddannelsesplaners indholdselementer skal have en start- og slutdato af 
hensyn til egu-bonusordningen.  
 
Dette gælder både 'Praktik i virksomhed', Skoleophold, 'Praktik på værksted-
skole' og Orlov.  
 
Du skal således tjekke, om de nødvendige start- og slutdatoer er angivet for 
alle indholdselementer på de uddannelsesplaner, der er i gang, gennemført 
eller afbrudt den 01.07.2016 eller senere. 

3.6 Orlovsperioden må ikke overlappe andre perioder 
Orlovsperioder må ikke overlappe andre aktiviteter i uddannelsesplanenes 

indhold, med mindre uddannelsesplanen har været 'Afbrudt' eller 'Gennem-
ført' før den 01.07.2016. 

’Orlov’ betragtes som orlov fra hele egu-uddannelsen, der således er sat på 
pause, men ikke afbrudt. 
 
Af hensyn til egu-bonusordningen er det ikke længere muligt at lave en over-
ordnet toårig virksomhedspraktik, hvor orlov indgår som en periode i prak-
tikperioden og betragtes som en 'undtagelse' i forhold til praktikforløbet.  
 
Du skal derfor tage stilling til, om 'Praktik i virksomhed' skal deles op i flere 
kortere perioder med hver sin praktikaftale, efterhånden som andre elemen-
ter oprettes i uddannelsesplanen. Der kan som hidtil godt være skoleophold, 
der er samtidige med praktikken.  
 
Hvis der oprettes en toårig praktikperiode, kan der godt oprettes skoleop-
hold sideløbende, hvor der så modregnes ’Antal hele skoledage i perioden’ 
(og angives ’Antal ikke-bonusgivende dage i praktikperioden’) til slut. Bonus 
vil med denne opsætning først blive udbetalt efter hele den lange praktikpe-
riode. 

3.7 Stedsangivelse på perioder er en betingelse for udbetaling 
Stedsangivelse på de enkelte perioder i uddannelsesplanen er en betingelse 
for udbetaling. 

AUB kan ikke udbetale egu-bonus til en virksomhed, når lokationen for akti-
viteten ikke er angivet på de enkelte indholdselementer. 'Praktik i virksom-
hed' skal bl.a. have indlæst virksomhedens CVR-data via funktionen 'Find 
virksomhed', og skoler og institutioner skal findes via 'Find institution'. 
 
Dette får du et hurtigt overblik over på elevens uddannelsesplan. Du skal 
altid have angivet det sted, hvor aktiviteten foregår, undtagen ved orlov.  
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For de uddannelsesplaner, der har været aktive den 01.07.2016 eller senere, 
og dermed er omfattet af egu-bonusordningen, gælder følgende: 
 
Elementerne  

 'Praktik i virksomhed',  

 'Skoleophold' og  

 'Praktik på værkstedsskole',  
som er indholdselementer i elevens uddannelsesplan, skal have et navngivet 
'Sted' angivet på indholdsoversigten på fanebladet Uddannelsesplan. 
 

 
 
Det vil sige  

 'Praktik i virksomhed' skal have indlæst virksomhedens data via funktio-
nen 'Find virksomhed' 

 'Skoleophold' og 'Praktik på værkstedsskole' skal findes via 'Find instituti-
on' 

 Kun elementet 'Orlov' må have en '-' angivet i kolonnen 'Sted' i elevens 
uddannelsesplan. 
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Hvis navnet under 'Sted', blot er en '-' på et af elementerne  

 'Praktik i virksomhed',  

 'Skoleophold' eller 

 'Praktik på værkstedsskole',  
skal du rette det ved at gå ind på selve elementet og indlæse navn, adresse 
og CVR-nummer eller institutionsnummer via 'Find'-funktionaliteten. 
 

 

3.8 Gyldigt cpr-nummer er en betingelse for udbetaling 
Du skal kontrollere, at eleven er tilmeldt cpr-opdatering, så du er sikker på, 
at cpr-nummeret er korrekt. AUB kan ikke udbetale bonus, hvis eleven ikke 
findes i cpr-registret. 
 
Under faneblad Stamdata på en elev kan du tilmelde cpr-opdateringen ved 
klik på knappen 'Tilmeld CPR-opdatering' nederst til højre.  
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Hermed kontrollerer du, om cpr-nummeret indlæser et navn og dermed er 
gyldigt.  
 
Hvis navn og adresse er nedtonet i grålige felter, er eleven allerede tilmeldt 
cpr-opdateringen. 

3.9 Alle cpr-numre skal have tilknyttet elevens navn og adresse 
Du skal kontrollere, om du har nogle cpr-numre liggende i egu-portalen, der 
er ugyldige eller oprettet ved en fejl. Alle dem med 'CPR-data ikke fundet' 
skal du tage stilling til, dvs. de bør opdateres med navn eller slettes. 
 
Det gør du lettest sådan: 

 Gå i Elevoversigt. 

 Skriv 'CPR' i søgefeltet over kolonnen Navn.  
 

Hvis du har ugyldige cpr-numre, vil du få vist dem med teksten 'CPR data ikke 

fundet' som Navn. 

 Notér dig det eller de cpr-numre, du får vist med 'CPR data ikke fundet'. 

 Slet evt. den indtastede tekst 'CPR' i søgefeltet over kolonnen Navn. 

 Indtast fremsøgte cpr-nummer i søgefeltet over kolonnen CPR-nr. 

 
Herefter ser du, om der er dubletter af elevens cpr-nummer, både med og 
uden navn.  
Alle dem med 'CPR-data ikke fundet' skal du tage stilling til, dvs. de bør opda-
teres med navn eller slettes.  

Afslut med at tømme dine input i søgefelterne på Elevoversigt, da portalen 
ellers husker søgningen ved næste login. 

3.10 Tjek om en ikke-nyoprettet elev har en uddannelsesplan 

Når ikke der er angivet en dato i kolonnerne Start og Slut i Elevoversigt, og 
Elevens status er ’Visiteret’, er eleven uden en uddannelsesplan. 
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Du skal tage stilling til, om eleven er nyoprettet og står for opdatering med 
en kommende uddannelsesplan eller om eleven blot kan slettes. 

 

 

3.11 Slet fejloprettede dubletter af uddannelsesplaner  

Hvis du har en elev, der har eller har haft en aktiv uddannelsesplan den 
01.07.2016 eller senere, skal du sikre dig, at der kun findes 1 aktiv uddannel-
sesplan for eleven. 

Hvis uddannelsesplanen er 'I gang', 'Afbrudt' eller 'Gennemført' den 
01.07.2016 eller senere, kan dubletter af uddannelsesplaner med 'Praktik i 
virksomhed' medføre forkert udbetaling af egu-bonus til private virksomhe-
der. 

Du finder alle elevens uddannelsesplaner via elevens Uddannelsesplan. 
Øverst i højre hjørne af en elevs uddannelsesplan findes funktionen 'Andre 

udd.planer'. 

Her bør kun ligge andre afbrudte uddannelsesplaner, når eleven fx har skiftet 
hovedområde og der således er udarbejdet en egentlig ny plan. Eleven må 
ikke have flere samtidige, aktive uddannelsesplaner eller åbne planer (dub-
letter) med overlap i periode.  

Hvis elevens uddannelsesplan skal afbrydes med henblik på at oprette en ny 
uddannelsesplan, kan du vælge afbrudsårsagen ’Oprettelse af ny uddannel-
sesplan’. 

Dubletter, der er oprettet ved en fejl eller for at teste funktionaliteten, skal 
slettes af hensyn til udbetaling af egu-bonus, så udbetaling ikke finder sted 
på baggrund af en dublet. 
 

I den forbindelse er det vigtigt at bevare den udgave af uddannelsesplanen, 
der er indberettet til Ungedatabasen (Tilbagemelding.dk). Det er den, når 
Indberetning er ’Afviklet’ i uddannelsesplanens ’Hændelsesoversigt’. 
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3.12 Dubletter af uddannelsesplaner og indberetning til Ungedatabasen 

Dubletter, der er oprettet ved en fejl eller for at teste funktionaliteten, skal 
slettes af hensyn til udbetaling af egu-bonus, så udbetaling ikke finder sted 
på baggrund af en dublet. 
 
I den forbindelse er det vigtigt at bevare den udgave af uddannelsesplanen, 
der er indberettet til Ungedatabasen (Tilbagemelding.dk). Det er den, når 

Indberetning er ’Afviklet’ i uddannelsesplanens ’Hændelsesoversigt’. 

Du kan skelne de forskellige uddannelsesplaner fra hinanden ved at notere 
dig deres ’Uddannelseplan_ID’, som er et nummer, du finder øverst i sidens 
url (adressestien, dvs. efter ’https//:…’). 
 

 

Du kan se, hvilken af uddannelsesplanerne, der er den som er indberettet til 
Ungedatabasen i blokken ’Hændelsesoversigt’ nederst på uddannelsesplanen 
under Hændelse og Indberetning. 

 

 

 Support 4
 

Har du behov for support hos STIL, beder vi dig kontakte vores support via 
supportskabelonen. Første gang, du benytter skabelonen, skal du oprette dig 
som bruger. 

AUB kan kontaktes på tlf. 70 11 30 70. 

https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/1/create/6

