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Voksenlærlingeordning er meget  

populær i Hedensted Kommune 

Siden 2018 er 113 borgere i kommunen blevet opkvalificeret via voksen-

lærlingeordningen 

”I Hedensted kommune vil vi gerne have, at flere bliver faglærte. Det er en del af 

de beskæftigelsespolitiske målsætninger, at vi får opkvalificeret flere af kommu-

nens borgere, og at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de efter-

spørger. Ordningen understøtter forståelsen om ”livslang læring”, hvor vi ved, at 

arbejdsmarkedet udvikler sig hurtigere og hurtigere samtidig med, at flere unge har 

brug for længere tid til at finde ud af, hvad de gerne vil i livet” – siger Mette Juhl, 

formand for Udvalget for Beskæftigelse 

Mulighederne for støtte til voksenlærlinge er blevet ændret fra august 2020, og det 

har betydet en stor stigning i antallet af voksenlærlinge i perioden 2018 til april 

2021: 

2018 – 20 voksenlærlinge 

2019 – 31 voksenlærlinge 

2020 – 38 voksenlærlinge 

2021 – 24 voksenlærlinge (i perioden januar 2021 til 15. april 2021). 

Støtte til voksenlærlinge kan gives til arbejdsgivere, der ansætter lærlinge over 25 

år, som enten er ufaglærte, eller har en forældet uddannelse.  

”Vi har oplevet en stigende interesse både fra virksomheder og ledige eller ansatte, 

som ønsker at blive faglærte. Det hænger naturligt sammen med den større efter-

spørgsel, der er på faglært arbejdskraft og de forbedrede støttemuligheder, der er 

for virksomheder eller offentlige arbejdspladser, som ansætter voksenlærlinge” – 

siger Mette Juhl. 

Et samarbejde mellem FOA, Jobcenter Hedensted, Sundhedsskolen og Social Om-

sorg i Hedensted Kommune har betydet, at vi inden for social og sundhedsområdet 

har fået gang i voksenlærlingeordningen. Der er etableret 7 ordninger, og 2 er på 

vej. Lone Dybdal fra FOA i Horsens siger: ”Vi er rigtig glade for ordningen og sam-

arbejdet omkring uddannelse af Social- og sundhedspersonale. Flere af vore med-

lemmer har arbejdet i faget nogle år og har via ordningen nu mulighed for at tage 

uddannelsen uden at skulle starte uddannelsesperioden på SU”. 

Fakta om voksenlærlingeordningen: 

I voksenlærlingeordningen er der overordnet fire målgrupper: 

 Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i ti-

men i hele uddannelsesperioden. 

 Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders 

ledighed (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021). Tilskud er 45 kr. i timen i 

hele uddannelsesperioden. 

 Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år. 

 Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (midlertidigt forsøg frem til 31. 

december 2021). Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.  
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Yderligere oplysninger:   

Mette Juhl, formand i Udvalget for Beskæftigelse, Hedensted: mette.juhl@heden-

sted.dk - tlf: 61611727 

Lone Dybdal, afdelingsformand i FOA Horsens: lonj@foa.dk – tlf:  46971455 

Ole Sandberg, virksomhedskonsulent i Jobcenter Hedensted: ole.sandberg@he-

densted.dk – tlf: 20346132. 

Voksenlærling (regler gældende pr. 1. august 2020) 
Arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannel-

ser eller lov om maritime uddannelser, har når betingelserne herfor er opfyldt, ret til tilskud til den 

løn, som de betaler til personen i praktikperioden. – når de øvrige betingelser er opfyldt. Efter vok-

senlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan arbejdsgiveren kun få tilskud til 

lønnen i praktikperioden. Udbetaling af tilskud kræver, at arbejdsgiver ansætter personen (som vok-

senlærling) og udbetaler voksenløn i praktikperioden. 

 

Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever inden for 

social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksen-

elevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler. 

En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og 

praktikperioder. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse dvs. 

det tidspunkt, hvor eleven starter i elevforholdet hos arbejdsgiveren. 

Der er iværksat et forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider målgruppen, som arbejds-

giver kan få tilskud til og suspenderer positivlisten for voksenlærlinge, der kommer fra beskæfti-

gelse. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021. 

I voksenlærlingeordningen er der overordnet fire målgrupper: 

 Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse 

 Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed (midlerti-

digt forsøg frem til 31. december 2021) 

 Beskæftigede ufaglærte 

 Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021). 

Personer med en uddannelse omfatter i denne sammenhæng, personer der har en erhvervsrettet ud-

dannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsud-

dannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Det vil sige både per-

soner med en erhvervsuddannelse eller lignende (som kaldes faglærte i daglig tale) og personer, som 

har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse, fx en videregående uddannelse. 

Forsøgsbestemmelse om voksenlærlingeordningen, som gælder fra den 1. august 2020 frem til og 

med den 31. december 2021, herunder den udvidede målgruppe, får virkning for både nye uddannel-

sesaftaler, som påbegyndes fra den 1. august 2020, og for allerede påbegyndte uddannelsesaftaler, 

hvor der endnu ikke er bevilget voksenlærlingetilskud, men hvor arbejdsgiveren nu efter forsøgsbe-

stemmelsen vil opfylde betingelserne for voksenlærlingetilskud. Bevilling af voksenlærlingetilskud 

vil dog alene ske fremadrettet, fra det tidspunkt arbejdsgiver ansøger. 
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Hvis en person kommer fra ledighed, skal personen være omfattet af lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, nr. 10 eller 11, eller er omfattet af selvfor-

sørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modta-

ger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er ledig selvforsørgende. Der 

henvises til Vejledning om voksenlærlingeordningen pkt. 3.1. 

I forbindelse med ansættelse som voksenlærling og kravende om forudgående perioder med visse 

offentlige forsørgelsesydelser opgøres perioderne forskelligt for de forskellige målgrupper. Der hen-

vises til Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 9. 

En person der kommer fra ledighed, må ikke have været ordinært ansat hos arbejdsgiveren inden for 

de seneste 6 måneder. Undtaget herfra er, hvis personen samtidig har modtaget offentlige forsørgel-

sesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med 

løntilskud (efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i er-

hverv m.v. eller integrationsloven). 

 

Arbejdsgiver kan også få tilskud til en person, der kommer fra beskæftigelse, hvis personen ikke har 

en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller oversti-

ger en erhvervsrettet uddannelse (ufaglærte) eller personer der har en erhvervsrettet uddannelse, der 

med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervs uddannelse (fag-

lært), når uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år. 

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, vil fra den 1. august 2020 og frem til 31. december 

2021 ikke være omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for 

arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for 

arbejdskraft (positivliste). Positivlisten suspenderes i perioden fra den 1. august 2020 frem til og med 

den 31. december 2021, og beskæftigede, der har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, vil i pe-

rioden ikke være begrænset af positivlisten. 

Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold som uddannelsesaftalen omfatter, 

er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbej-

der inden for det pågældende område er berettiget til. Hvis der inden for faget ikke findes sådanne 

overenskomster, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomst-

områder. 

 

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis 

ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om tilskud på baggrund af, om betin-

gelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan her-

efter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode. Der kan ikke ydes tilskud til en ar-

bejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven – det gælder dog ikke bo-

nus for eleven efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. 

Målgruppe og tilskud 

 Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddan-

nelsesperioden. 

 Ledige faglært med mere end 3 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperio-

den. 

 Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år. 

 Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år. 


