
Tidlig indgåelse af

UDDANNELSESAFTALER
Arbejdsmarkedets parter har indgået ny trepartsaftale med regeringen om 
fastsatte mål for erhvervsskolerne, der skal sikre og fastholde elever i ud-
dannelse.
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UCH - her bliver du dygtig

INGEN GRUND TIL PANIK

Hvis virksomheden vælger at indgå en uddannelsesaftale tidligt på GF2, behøver 
det ikke betyde øgede udgifter til lærlingeløn eller ændring i vilkår for prøvetiden.

Der er blot tale om, at uddannelsesaftalen skal underskrives, men ikke nødvendig-
vis påbegyndes, mens lærlingen stadig er elev på GF2.

DET BETYDER 
TREPARTSAFTALEN

INGEN LØN UNDER GRUNDFORLØBET (GF2)

Sådan udfyldes uddannelsesaftalen tidligt på GF2, hvis virksomheden ikke ønsker 
at betale løn under grundforløbet

• Uddannelsesaftalens punkt 3: Her noteres den dato, hvor lærlingen skal starte i 
virksomheden. Det er ikke et krav, at denne dato skal være i umiddelbar forlæn-
gelse af det afsluttede GF2

• Uddannelsesaftalens punkt 11: Her kan det noteres, at aftalen kun har 
gyldighed ved bestået GF2 med tilfredsstillende resultat

• Uddannelsesaftalens punkt 12: Datoen (dags dato) hvor aftalen underskrives

• Virksomheden skal først betale løn, når aftalen påbegyndes. Og det er først på 
det tidspunkt, at prøvetiden starter

• Selv om der er skrevet under på aftalen fx for et halvt år siden, kan aftalen 
stadig ophæves uden grund inden for de første 3 mdr. (prøvetid), hvor lærlingen 
arbejder i virksomheden

LØN UNDER GRUNDFORLØBET (GF2)

Sådan udfyldes uddannelsesaftalen tidligt på GF2, hvis virksomheden ønsker at 
betale løn under grundforløbet

• Uddannelsesaftalen punkt 3: Uddannelsens startdato noteres og fra den dato 
skal lærlingen have løn og virksomheden har fra den dato også de ansæt-
telsesmæssige forpligtelser overfor eleven 

TREPARTSAFTALENS FORMÅL OG INTENTIONER

Aftalens formål

• Sikre flere faglærte i Danmark

• Sikre at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse uden afbrydelse og 
bliver fastholdt i uddannelse ved tidligere at indgå uddannelsesaftaler

• Styrke rekruttering til erhvervsuddannelser - også af voksne elever

Ansvaret ændres: Elever skal ikke stå alene med at finde en læreplads

Virksomheder vil derfor mærke et øget pres fra både skoler og elever, der søger 
læreplads.

FAKTA

NÅR EN ELEV STARTER 
PÅ GF2 - 20 UGER

• Skolerne skal sikre, at 
alle elever aktivt søger 
læreplads fra den dag de 
starter på GF2 via praktik-
pladsen.dk

NÅR EN ELEV HAR 
GENNEMFØRT 15 UGER 
PÅ GF2*

• Skolerne skal sikre, at 

mindst 60% har indgået 
en uddannelsesaftale 
inden 2026

NÅR EN ELEV ER I DEN 
AFSLUTTENDE UGE PÅ 
GF2*

• Skolerne skal sikre, at 

mindst 80% har indgået 
en uddannelsesaftale 
inden 2026

* For EUX Business findes der 
særlige tal:

• 5 uger før afslutning 46%
• sidste uge før afslutning 

66%

HVOR LANGT ER DER 
TIL MÅLET?
For alle erhvervsuddannelser 
på UCH er det gennemsnitlige 
antal indgåede aftaler ved 
afslutning af GF2 i 2021:
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