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Rødovre, august 2018

Praktikpladsopsøgende arbejde
Hvilke projekter giver AUB tilskud til
Aktiviteterne i projektet skal henvende sig til elever, der er i overgangen mellem grund- og hovedforløb på en erhvervsuddannelse.
I kan bl.a. få tilskud til følgende udgifter:
•

Frikøb af medarbejdertimer til opsøgende arbejde over for
elever og nuværende og potentielle praktikvirksomheder.

•

Hjælp og vejledning til elever og praktikvirksomheder i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler.

•

Hjælp og vejledning til virksomheder, der ønsker at opnå
godkendelse som praktiksted.

•

Ansættelse af medarbejdere til opsøgende indsats over
for elever og/eller virksomheder.

•

Afholdelse af orienteringsmøder for elever og praktikvirksomheder.

•

Rejseudgifter i forbindelse med opsøgende arbejde.

•

I mindre grad fremstilling af orienteringsmateriale til arbejdsgiver eller elever inden for målgruppen. Det betyder,
at I ikke må bruge størstedelen af beløbet på orienteringsmateriale.

•

Udgifter til revision i forbindelse med projektet.

Når LUU har et AUB-projekt
For at sikre fremdrift i projektet er det vigtigt at LUU til hvert møde
bliver orienteret om:
•

Plan for projektet (hvilke aktiviteter skal foregå, hvilke virksomheder skal kontaktes og hvordan etc.)

•

Hvem er medarbejder i projektet

•

Fremdrift i projektet (hvilke virksomheder er kontaktet) –
og gerne i oversigtsform

•

Afrapportering – godkendes af LUU

AUB - vejledning
AUB er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som bl.a. med tilskud støtter faglige og lokale uddannelsesudvalg, som arbejder for at finde flere
praktikpladser til lærlinge ved erhvervsskolerne.
Hvem kan søge tilskud
Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg kan søge tilskud fra AUB.
Flere ansøgere kan også slå sig sammen om et projekt og søge sammen.
Erhvervsskolerne kan ikke selv søge.
Ansøgningsfrister
1. april (15. marts til godkendelse i
EVU)
1. september (15. august til godkendelse i EVU)
Ansøgningen skal være underskrevet
af det lokale uddannelsesudvalg.
Efter godkendelse fra det faglige udvalg, sender EVU ansøgningen til
sagsbehandling i AUB. AUB udbetaler direkte til det anførte kontonummer i ansøgningen.
Afrapportering til AUB
Senest to måneder efter projektets
slutdato, skal rapport om projektet
indsendes til AUB. En revisor skal
godkende rapporten enten ved stempel og underskrift på blanketten eller
ved selvstændig revisorerklæring.

Links:
Ansøgningsblanket kan hentes på følgende link:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/Ansoegning_om_tilskud_fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_uddannelsesudvalg
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