
Om overgangsordning til den nye elektrikeruddannelse

20. maj 2015

Information til virksomheder

Den 1. august 2015 træder en ny elektrikeruddannelse i kraft. Den nye elektri-
keruddannelse er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse, der består af en kombination 
af skoleperioder og praktik. Uddannelsen består af et grundforløb på 20 uger, 3 
hovedforløb, praktik og en svendeprøve. Skoleperioderne udgør i alt 55-60 uger, 
og praktikugerne udgør 148-168 uger.

Uddannelsens første 2½ år (grundforløb, praktik og H1) er ens for alle. Mens 
uddannelsens hovedforløb 2 og 3 er opbygget af 28 moduler af 4 ugers varighed, 
hvor lærlingen i samarbejde med virksomheden skal vælge 4-5 moduler. 
Dette får betydning for en række virksomheder, der enten lige har indgået aftale 
med en lærling eller planlægger at gøre det i nærmeste fremtid. 

Uddannelsesaftaler, der træder i kraft EFTER 1. august 2015:
Alle uddannelsesaftaler, der træder i kraft efter den 1. august 2015, skal følge den 
nye elektrikeruddannelse. Det betyder, at uddannelsesaftalen skal være påhæftet 
et tillæg, hvoraf det fremgår, hvilke moduler lærlingen skal igennem i løbet af sin 
skoletid. 

Det Faglige Udvalg for elektrikeruddannelsen har udviklet en ny hjemmeside 
for virksomheder, hvor man skal logge på og udfylde en uddannelsesaftale og et 
bilag, der viser, hvilke moduler der er valgt. Den findes på elektrikeruddannelsen.
dk og vil være tilgængelig pr. 1. juni 2015. Hvis virksomheden er ved at indgå 
en uddannelsesaftale, der først påbegyndes efter 1. august 2015, opfordrer Det 
Faglige Udvalg derfor virksomheden til at vente med at indgå aftalen til efter 1. 
juni, hvor den nye virksomhedshjemmeside vil være tilgængelig. 

Alle virksomheder, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale, skal også godken-
des til at uddanne elektrikerlærlinge til den nye uddannelse. Dette gælder, uanset 
om virksomheden allerede har en godkendelse til den nuværende uddannelse.
 
Virksomhederne skal således først – før der kan indgås en uddannelsesaftale – gå 
ind på evu.dk/selvbetjening og elektronisk blive godkendt. Dette kan gøres efter 
den 1. juni 2015. 

Uddannelsesaftaler, der træder i kraft INDEN 1. august 2015: 
Alle uddannelsesaftaler, der træder i kraft eller er trådt i kraft inden den 1. august 
2015, følger den nuværende elektrikeruddannelse. Men alle lærlinge på ”gamle” 
uddannelsesaftaler, der ikke er påbegyndt det første hovedforløb (H1) 1. januar 
2016, skal overflyttes til den nye elektrikeruddannelse. 

Det betyder, at virksomheden dels skal godkendes til den nye elektrikeruddannel-
se, dels skal udfylde en ny uddannelsesaftale eller et tillæg til den gamle uddan-
nelsesaftale samt et bilag med valg af moduler. 

Hotline:

Hotline for den nye 
elektrikeruddannelse:

Telefon: 22 59 99 11
Mail: elektrikeruddan-
nelsen@evu.dk

Virksomheds
godkendelse:
Alle virksomheder skal 
godkendes til den nye 
elektrikeruddannelse på 
evu.dk/selvbetjening

Uddannelses
aftale
Alle uddannelsesaftaler 
vedrørende den nye el-
ektrikeruddannelse skal 
udfyldes via virksom-
hedssiden på elektriker-
uddannelsen.dk
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Virksomheden skal gå ind på evu.dk/selvbetjening og blive godkendt til den nye 
elektrikeruddannelse og – via virksomhedshjemmesiden på elektrikeruddannel-
sen.dk – udfylde bilag til uddannelsesaftale m.v.

Særligt vedrørende EUXaftaler
Ovenstående gælder også, hvis der er tale om EUX-aftaler. Dog skal virksom-
heder være opmærksomme på, at den nye EUX-elektrikeruddannelse har en 
varighed på 5 år, hvor den gamle er på 4 år og 7 måneder. Det betyder, at uddan-
nelsestiden bliver forlænget, når en EUX-aftale bliver konverteret til den nye 
elektrikeruddannelse. 

Virksomheder, der ønsker at indgå en EUX-aftale på den nye elektrikeruddan-
nelse, eller som ønsker at konvertere en eksisterende aftale, skal også godkendes 
til at uddanne lærlinge på den nye uddannelse. Dette sker elektronisk på evu.dk/
selvbetjening. Der skal endvidere udfyldes en uddannelsesaftale eller et tillæg til 
uddannelsesaftalen samt et bilag med valg af moduler. Det foregår på elektriker-
uddannelsen.dk. 

Særligt vedrørende rest og kombinationsaftaler.
Virksomheder, der ønsker at indgå en rest- eller kombinationsaftale med en lær-
ling, som er påbegyndt H1 inden den 1. januar 2016, skal følge den nuværende 
elektrikeruddannelse. Det betyder også, at virksomheden skal være godkendt til 
at uddanne lærlinge på det pågældende speciale på den nuværende elektrikerud-
dannelse. 

Mere information
På elektrikeruddannelsen.dk finder du information om den nye elektrikeruddan-
nelse. Der er desuden en vejledning til, hvordan uddannelsesaftaler udfyldes, og 
hvordan virksomhed og lærling ”vælger”, hvilke moduler der skal indgå i uddan-
nelsesaftalen. 

Hvis der opstår spørgsmål m.m., så kan man kontakte EVU, der har en særlig 
hotline til spørgsmål vedrørende den nye elektrikeruddannelse. Linjen er åben 
hver dag mellem klokken 8:00 og 17:00 på telefon 22 59 99 11. Du kan også 
sende en mail til: elektrikeruddannelsen@evu.dk.

På virksomhedssiden på elektrikeruddannelsen.dk finder du desuden en liste med 
svar på ofte stillede spørgsmål – en såkaldt FAQ. Du finder FAQ’en via menuen 
øverst på siden.

Mere information
På elektrikeruddan-
nelsen.dk finder du 
information om den 
nye elektrikeruddannel-
se. Der er desuden en 
vejledning til, hvordan 
uddannelsesaftaler 
udfyldes, og hvordan 
virksomhed og lær-
ling ”vælger”, hvilke 
moduler der skal indgå 
i uddannelsesaftalen. 


