
Modtaget dato

Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør
Sagsidentifikation

Tilbud om etablering af
virksomhedspraktik

Virksomheden
Virksomhedens navn

Adresse

Kontaktperson

Evt. arbejdsstedsadresse (udfyldes kun hvis forskellig fra virksomhedens adresse)

Virksomhedspraktikken (alle eller dele af oplysningerne kan vedlægges i bilag)
Stillingsbetegnelse

Praktikbeskrivelse

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11

Forventet ugentlig timetal Perioden

CVR-nummer

P-nummer

TelefonnummerE-mail

Telefonnummer - kontaktperson

Undertegnede, repræsentant for de ansatte, bekræfter hermed, at de anførte oplysninger er korrekte, herunder at 
forholdstalskrav er opfyldt (se vejledning på bagsiden)
Navn

Dato og underskrift

Undertegnede, repræsentant for virksomheden, bekræfter hermed, at de anførte oplysninger er korrekte, herunder at 
forholdstalskrav er opfyldt (se vejledning på bagsiden)
Navn

Dato og underskrift
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Tavshedspligt 
I forbindelse med dit tilbudsforløb i det offentlige er du pålagt 
tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven. 

Hvis du får kendskab til oplysninger af personlige eller fortrolig 
karakter, må du ikke give oplysningerne videre. Såfremt du er i 
tvivl om tavshedspligtens rækkevidde, skal du rette henvendelse 
til din nærmeste leder eller kontaktperson på tilbudsstedet. 

Klagevejledning
Du har mulighed for at klage inden 4 uger fra modtagelsen af 
tilbuddet. Jobcenteret sjal have modtaget klagen inden fristen på 
4 uger. Hvis jobcenteret ikke giver dig medhold i klagen, sendes 
den videre til Ankestyrelsen. 

Erklæring og underskrift
Jeg er indforstået med at modtage det beskrevne tilbud, og jeg 
er blevet gjort bekendt med mine rettigheder og pligter. 

Navn

Dato og underskrift

Personnummer



Forbeholdt jobcenteret (godkendelsen er betinget af, at betingelserne er opfyldt på det tidspunkt, hvor virksomheds-
praktikken konkret aftales)

Godkendelse af virksomhedspraktikaftale Ja Nej (afslag med begrundelse fremsendes)

Dato og underskrift

Kontaktperson Telefonnummer

Vejledning til ”Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik”
Kort om blankettens anvendelse 
Blanketten anvendes, når en virksomhed ønsker at tilbyde 
at have ledige i virksomhedspraktik. Blanketten skal af-
dække, hvilken praktikplads virksomheden kan tilbyde, og 
om virksomheden opfylder betingelserne i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats for at få ledige i virksomhedsprak-
tik.

Den endelige aftale om virksomhedspraktik indgås mel-
lem virksomheden og det jobcenter, hvor den ledige er 
tilknyttet.

Kort om virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik kan gives til en person med behov for 
en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af 
mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer 
kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- 
og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Virksomheden skal 
bidrage til at afdække og optræne den lediges faglige, so-
ciale eller sproglige kompetencer.

Under en virksomhedspraktik kan den ledige udføre ar-
bejde, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet 
arbejde. Etablering af virksomhedspraktik må dog ikke 
være konkurrenceforvridende.

Virksomhedens ansvar
Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virk-
somhedspraktik. Der skal således ikke udstedes et an-
sættelsesbevis. Under praktikopholdet modtager den le-
dige forsørgelsesydelse fra A-kassen eller kommunen.
Den ledige er ikke omfattet af de for lønmodtagere gæl-
dende regler (lovgivning, overenskomster m.v.) med und-
tagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Under praktikforløbet yder jobcenteret erstatning efter 
reglerne i lov om sikring mod følge af arbejdsskade. 

Jobcenteret yder ligeledes erstatning for skader som 
praktikanten forvolder på andre personer eller ejendele 
efter dansk rets almindelige regler.
Jobcenteret yder imidlertid ikke erstatning for skader der 
er omhandlet i
1) færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køre-

tøjer, eller som i øvrigt er dækket af den for køretøjet 
lovpligtige ansvarsforsikring,

2) luftfartsloven eller
3) søloven.

Virksomheden har ansvar for den daglige instruktion i for-
hold til arbejdet. Arbejdstiden skal ligge inden for virksom-
heden normale arbejdstid, og må ikke overstige fuld nor-
mal arbejdstid pr. uge. Virksomhedspraktik kan også afta-
les på deltid.

Under virksomhedspraktikken er der mulighed for at få 
bevilget mentorordning, hjælpemidler eller arbejds-
pladsindretning. Dette sker ved særlig ansøgningsproce-
dure.

Virksomhedspraktikken varighed
Virksomhedspraktikken kan vare op til
• 4 uger for ledige på arbejdsløshedsdagpenge, kontant-

hjælp eller starthjælp
• 13 uger for sygedagpengemodtagere, ledighedsydel-

sesmodtagere og ledige på kontanthjælp eller start-
hjælp, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har 
langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at 
opnå beskæftigelse.

Forholdstalskrav
Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af 
ustøttede ansatte og ansatte med løntilskud samt perso-
ner i virksomhedspraktik. Ansatte i fleksjob er neutrale og 
tæller ikke med hverken som ustøttede ansatte eller som 
ansat med løntilskud.
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Antal af medarbejdere inden for de sidste 3 måneder i indeværende år

1.

2.

3.

Måned

Hvor mange medarbejdere (både ustøttede ansatte, 
ansatte med løntilskud og virksomhedspraktikanter, men 
ikke ansatte i fleksjob) havde virksomheden ved udgangen 
af hver af de sidste tre måneder.

Heraf antal medarbejdere med løntilskud 
eller virksomhedspraktik
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Antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virk-
somhedspraktik må maksimalt udgøre:
• 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomhe-

den har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herud-
over:

• 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Antallet af ansatte opgøres ved at beregne gennemsnittet 
af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før 
etableringen af virksomhedspraktikken..

Høring af medarbejderne
Forud for etableringen af opstart af praktikken skal spørgs-
målet om virksomhedspraktikken have været drøftet mel-
lem virksomheden og repræsentanter for de ansatte.

Endvidere skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse om:
• at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om 

praktikken
• hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de an-

satte om, at forholdstalskravet er opfyldt.
Det sidstnævnte betyder i praksis, at en repræsentant for 
medarbejderne skal påse, at opgørelsen af ustøttede og 
støttede medarbejdere i virksomheden er korrekt.

Arbejdsgiveren skal give repræsentanter for de ansatte 
alle nødvendige oplysninger til brug for vurderingen.

6. Underskrift – medarbejderrepræsentant
En repræsentant for de ansatte skal skriftligt erklære, at 
de ansatte er blevet hørt, som angivet under punkt 5. De 
ansatte kan selvstændigt søge råd og vejledning om pro-
cessen hos jobcenteret eller hos deres faglige organisa-
tion. 

7. Underskrift – virksomheden
Virksomheden erklærer ved underskriften, at oplysnin-
gerne, som anført på blanketten, er korrekte. 

Yderligere information og vejledning
Det er muligt at søge yderligere information på 
www.jobnet.dk.

Virksomheden kan endvidere kontakte jobcenteret, som 
kan vejlede om virksomhedspraktikken og udfyldelse af 
blanketten.
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