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VOKSENLÆRLING

 FREMTIDEN ER

FAGLÆRT

Tilbyd uddannelse med god økonomi
Virksomheder inden for alle brancher vil også i fremtiden få brug for uddan
net arbejdskraft, og der vil blive skarp konkurrence om at få fat i de faglærte.
At tilbyde plads til en voksenlærling er en god vej til at sikre sig kvalificeret
arbejdskraft, og der er en god økonomi i ordningen.
Brug voksenlærlingeordningen til at opkvalificere og fastholde gode med
sarbejdere eller til at rekruttere og uddanne nye medarbejdere.
Som virksomhed kan du søge om tilskud til voksenlærlinge.

 FREMTIDEN ER

FAGLÆRT

Fakta om tilskud til voksenlærlinge
Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år. Lønnen er overenskomstmæssig.

Ansatte

• Den ansatte må ikke have en uddannelse (hvis der skal søges tilskud)
• Uddannelsen, der søges tilskud til, skal stå på voksenlærlingelisten
rar-bm.dk/da/rar-oestjylland/beskaeftigelsespolitik/voksenlaerlingeliste
• Din virksomhed kan søge om tilskud kr. 30/time i praktikperioden i op til to
år af uddannelsen via vitas.bm.dk
• I skoleperioderne kan der søges om tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag) ca. kr. 5.000 pr. uge (i skoleperioder gives ikke timetilskud).
• Der kan ikke ydes tilskud til ansatte med en uddannelse
(uanset hvor gammel den er).

Ledige

Ufaglært: Der kan søges tilskud efter 2 måneders ledighed.
Faglært: Hvis uddannelsen ikke har været brugt de seneste 5 år betragtes
den som forældet. Der ansøges derfor som ved ufaglærte.
• Har den ledige brugt uddannelsen indenfor de seneste 5 år, kan der søges
om tilskud efter 6 måneders ledighed for uddannelser på voksenlærlinge
	-listen.
• Der kan søges om tilskud til alle uddannelser
• Tilskud kan søges kr. 40/time i praktik i hele uddannelsesperioden
• I skoleperioderne kan der søges om tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ca. kr. 5.000 /uge (i skoleperioder gives ikke timetilskud)
• Undtagelse: For ledige ufaglærte med under 2 måneders ledighed,
kan der ydes kr. 30/time i op til to år.

Sådan gør du

• Kontakt erhvervsskolen, bliv godkendt som uddannelsessted og få afklaret
hvor lang tid voksenlærlingen skal være under uddannelse
• Indgå en uddannelsesaftale
• Hent ansøgningsskema om tilskud til voksenlærlinge på vitas.bm.dk
• Udfyld skemaet og send det med en upload af uddannelsesaftalen til
jobcentret i den kommune, hvor din virksomhed ligger.

Ansøgningsfrist

Senest samme måned som påbegyndt uddannelse, hvis din virksomhed vil opnå
tilskud i hele perioden.
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