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TIL ERHVERVSSKOLEN 

SAMARBEJDE OM FÆLLES LÆRLINGEINDSATS –  
FLERE LÆREPLADSER I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN  
 

FORMÅL  

Lærepladsnetværket består af en række virksomheder inden for fremstillingsindustrien. I samarbejde med 

erhvervsskoler over hele landet, er virksomhederne med til at sikre kvalificerede elever en læreplads i en virksomhed 

inden for fremstillingsindustrien. Ordningen omfatter følgende uddannelser: 

 Automatik- og procesuddannelsen  Smedeuddannelsen 

 Industriteknikeruddannelsen  Værktøjsuddannelsen  

Aftalen indgås mellem Industrisamarbejdets Lærlingeindsats og EUC Sjælland.  

 

SET UP 

Hvis EUC Sjælland har en elev på en af de omfattede uddannelser, der på trods af egne og skolens indsats for at finde 

en læreplads, ved afslutningen af GF2 fortsat mangler en læreplads, fungerer Industrisamarbejdets Lærlingeindsats 

som koordinator og sørger for kontakten til virksomheder. 

Samarbejdets tilrettelæggelse:  

 EUC Sjælland introducerer i løbet af de to første uger på GF2 Aftale om læreplads i fremstillingsindustrien for 

elever på de relevante uddannelser. Eleverne kan herefter tilmelde sig ordningen indtil 4 uger efter skolestart.  

 EUC Sjælland understøtter aktivt elevernes lærepladssøgning og følger op på elevernes indsats.  

 EUC Sjælland besvarer det elektroniske skema ”GF2 Start”, der orienterer Industrisamarbejdets Lærlingeindsats 

om antallet af elever, der har takket hhv. ja/nej til Aftale om læreplads i fremstillingsindustrien. 

 4 uger inden afslutningen af GF2 besvarer EUC Sjælland det elektroniske skema ”GF2 Slut”, der orienterer 

Industrisamarbejdets Lærlingeindsats om antallet af elever, der fortsat har brug for hjælp til at finde en læreplads.  

 Har EUC Sjælland skolepraktik udfylder EUC Sjælland hver måned det elektroniske skema ”SKP registrering” 

med antallet af skolepraktikanter, der har brug for at få en læreplads inden for de følgende 4 uger.  

 Industrisamarbejdets Lærlingeindsats fortæller EUC Sjælland hvilke virksomheder, der kan tage en ekstra lærling. 

Herefter tager EUC Sjælland kontakt til de pågældende virksomheder og følger proceduren (bilag 2). 

 Proceduren fortsætter indtil alle elever, der er omfattet af ordningen, er blevet tilbudt en læreplads.  

 Industrisamarbejdets Lærlingeindsats kan være indgangen til virksomheder i EUC Sjællands område, hvis EUC 

Sjælland ønsker at afholde arrangementer, f.eks. speeddating eller andre lærepladspladsarrangementer. 

 

FORVENTNINGER TIL EUC SJÆLLAND  

 EUC Sjælland er ansvarlig for, at elever, som formidles til Industrisamarbejdets Lærlingeindsats: 

 Har bestået det relevante grundforløb 

 Er aktivt praktikpladssøgende og har gjort en betydelig indsats i løbet af grundforløbet 

 Er vurderet praktikpladsparat af EUC Sjælland. 

 Er blevet vejledt af EUC Sjælland i at skrive CV og ansøgninger og gå til jobsamtale.  

 

 

___________          _____________________________________ 

[Dato] [Underskrift]
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BILAG  
For at samarbejdet omkring Industrisamarbejdets Lærlingeindsats bliver en succes, er det afgørende, at 

erhvervsskolen yder en målrettet og systematisk indsats for at hjælpe og støtte eleverne i deres søgen efter en 

læreplads.  

 

Eleverne skal i gang med at søge læreplads lige fra de starter. Målet er, at restgruppen, der ved afslutningen af GF2 

skal hjælpes til en læreplads, minimeres.  

 

Herunder skitseres forløbet, som det forventes at skolen gennemfører med eleverne på de omfattede uddannelser:  

 

Skolen introducerer lærepladsgarantien for eleverne og orienterer Lærlingeindsatsen:  

 Indenfor de første to uger af GF2, præsenterer skolen Aftale om læreplads i fremstillingsindustrien for eleverne, 

og forklarer/drøfter hvad kravene til eleven indebærer.  

 Herefter får eleverne op til to uger til at takke ja eller nej til aftalen.  

 Senest fire uger efter påbegyndelsen af GF2 afleverer eleven den besvarede Aftale om læreplads i 

fremstillingsindustrien til uddannelsens ansvarlige.  

 Skolen modtager link til et elektronisk skema kaldet ”GF2 Start”. Heri registrerer skolen antallet af elever, der er 

optaget på hhv. EUD/EUX på de udbudte uddannelser, samt hvor mange elever, der har takket hhv. ja tak eller 

nej tak til at indgå aftalen  

 Skolen opbevarer aftalerne. Der udveksles ingen personfølsomme oplysninger. 

Erhvervsskolen understøtter lærepladssøgningen:  

 Skolen udleverer en CV-skabelon til eleven og eleverne får vejledning i at udfylde den. Skolen giver eleven 

feedback på det udfyldte CV. Det kan evt. integreres i danskundervisningen.  

 Skolen vejleder eleven i at skrive en ansøgning. Det kan evt. integreres i danskundervisningen.  

 Skolen giver råd og vejledning om, hvor der kan søges lærepladser, hvordan man tager kontakt, hvordan man 

går til samtale osv. Industrisamarbejdet foreslår, at skolen afholder et obligatorisk arrangement, hvor eleverne 

bliver klædt på til at søge lærepladser. Alternativt kan det integreres i undervisningen.  

 Skolen følger elevens indsats for at søge læreplads. Det kan fx ske ved månedlige møder, hvor eleven fortæller 

hvilke steder eleven har søgt læreplads og får sparring på sin ansøgning og sin indsats. Skolen giver inspiration 

til at søge videre.  

 I forlængelse heraf har skolen løbende kontakt til Industrisamarbejdets Lærlingeindsats, og det drøftes hvilke 

initiativer, der kan igangsættes, hvis mange elever mangler en plads, eksempelvis speeddating.  
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Skolerne tager kontakt til Industrisamarbejdets Lærlingeindsats: 

 Fire uger inden afslutningen af GF2 modtagertager skolen et elektronisk skema kaldet ”GF2 slut”. Heri 

registrerer skolen, hvor mange elever, der fortsat ikke har fundet en læreplads og hvor mange heraf, der har 

takket ja til Aftale om læreplads i fremstillingsindustrien.  

 Der udveksles ingen personlige oplysninger. 

 Industrisamarbejdets Lærlingeindsats tager kontakt til medlemsvirksomheder i lokalområdet og afdækker, 

hvorvidt de har mulighed for at tage en ekstra lærling.  

 Når Industrisamarbejdet vender tilbage til skolen med virksomheder, som har tilkendegivet, at de muligvis kan 

uddanne en lærling mere, tager skolen kontakt til virksomhederne og sikrer, at eleven får besøgt virksomheden 

med CV og motiveret ansøgning. Skolen følger op på, om eleven kommer til samtale.  

 Industrisamarbejdet fremsender en procedure som både virksomhed og skole bedes følge. Denne sikrer, at alle 

match-forsøg følges hele vejen.  

 Hvis ikke det lykkes at få afsat eleverne til de forslåede virksomheder, henvender skolen sig igen til 

Industrisamarbejdets Lærlingeindsats, som kontakter en række nye virksomheder og oplyser dem til skolen.  

 Processen fortsætter indtil alle elever, der er omfattet af aftalen, har fået tilbudt en læreplads.  

Krav til eleverne:  

 Eleverne skal aktivt søge efter en læreplads fra den dag, de underskriver aftalen.  

 Eleven skal kunne give et svar på spørgsmålet ”Hvorfor vil du gerne være 

smed/industritekniker/automatiktekniker/værktøjsmager”, som viser, at eleven er motivereret, og har interesse 

for faget.  

 Eleven skal være geografisk mobil. Det tilstræbes at finde lærepladser til eleverne med maksimalt en times 

transporttid fra hjemmet, men eleven skal også være villig til længere rejsetid, hvis der er nødvendigt. Det 

afklares med eleven, om vedkommende evt. er parat til at flytte for den rigtige læreplads.  

 Eleven skal hver dag møde til tiden og overholde skolens og virksomhedens regler. 

 Eleven skal gøre sig umage, og gennemføre og bestå grundforløb 2. 

 Afslutter eleven GF2 uden læreplads, skal eleven erklæres praktikpladsparat af erhvervsskolen. Bedømmes 

eleven ikke praktikpladsparat, bortfalder aftalen. 

 Aftalen omfatter også elever, der fravælger skolepraktik men fortsat er aktivt praktikpladssøgende.  

 Eleven skal fortsætte med at være aktivt lærepladssøgende indtil der er indgået uddannelsesaftale med en 

læreplads. 

 Nogle virksomheder kan have krav om kørekort, ren straffeattest, mv. 

 


