
De lokale uddannelsesudvalg kan igen i foråret 2020
søge om tilskud fra AUB til praktikpladsopsøgende arbejde

Information til LUU

Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen vil anbefale de lokale uddannelses-
udvalg:

• Aktivt på det kommende møde i det lokale uddannelsesudvalg, at drøfte beho-
vet for en ansøgning om tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde

• At ansøgningerne fokuserer på tilskud til opsøgende arbejde i forhold til instal-
lationsbranchens mere specialiserede virksomheder fx alarm, kommunikation

• At ansøgningerne fokuserer på opsøgende arbejde i forhold til virksomheder
uden for installationsbranchen, der vil kunne uddanne elektrikerlærlinge fx in-
dustri, meget store servicevirksomheder som fx lufthavne, energi og forsynings
virksomheder samt hos kommuner og statslige virksomheder m.v.

• At man på mødet i 4. kvartal efter drøftelse beder skolen om udkast til en an-
søgning, som kan godkendes på mødet i 1. kvartal

• At man i øvrigt beder om statistik for antal lærlinge i Skolepraktik og drøfter
med skolen, hvad de gør ved situationen.

Baggrund for det faglige udvalgs anbefalinger
I de seneste år har der været en kraftig stigning i optaget på elektrikeruddannelsen. 
Installationsbranchen, der pt. uddanner ca. 85% af samtlige elektrikerlærlinge, har 
indgået henholdsvis 7%, 15% og 19% flere uddannelsesaftaler de seneste 3 år.  

Det faglige udvalg gennemfører løbende initiativer for at synliggøre og 
brande branchens og elektrikernes brede vifte af kompetencer. Blandt andet  
gennemfører Dansk El-forbund en kampagne om elektrikeruddannelsen målrettet 
tillidsmænd i industrivirksomheder, og TEKNIQ har indgået aftale med Dansk 
Industri om, at or-ganisationen i højere grad profilerer elektrikeruddannelsen 
overfor dens medlems-virksomheder. Til det formål er der udarbejdet en kort 
flyver, der kan anvendes i forhold til markedsføring af uddannelsen overfor 
industrivirksomheder.

Flyeren ligger også på elektrikeruddannelsen.dk under markedsføringsmaterialer, 
hvor skolerne selv kan hente den til brug for det opsøgende arbejde.

Foruden indsatsen fra Det faglige udvalg, er der potentiale for at få flere elever i  
praktik, hvis skolerne justerer deres praktikpladsopsøgende arbejde.

Det faglige udvalg håber derfor, at vi i fællesskab kan få sat mere fokus på det 
opsøgende arbejde i forhold til virksomheder, der ikke typisk har uddannet elektri-
kerlærlinge – det gælder både virksomheder uden for installationsbranchen og mere 
specialiserede virksomheder i installationsbranchen fx alarm og sikringsvirksom-
heder, kommunikationsvirksomheder, televirksomheder m.v.

Fakta om AUB-tilskud til opsøgende arbejde
AUB er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som bl.a. støtter faglige og lokale ud-
dannelsesudvalg, der arbejder for at finde flere praktikpladser til lærlinge på elek-
trikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.

Det praktikpladsopsøgende arbejde er en vigtig opgave for erhvervsskolerne og 
bliver landet over planlagt og udført på mange forskellige måder.

Ansøgningsfrister

Forårsrunden
EVU skal have ansøg-
ningen fra LUU pr. mail 
SENEST: 

15. marts 2020

Den endelige 
ansøgnings-frist til AUB 
er 1. april 2020

Efterårsrunden

EVU skal have ansøg-
ningen fra LUU pr. mail 
SENEST: 

15. august 2020

Den endelige ansøgnings-
frist til AUB er 1. 
september 2020

Kontakt:
Henrik Vilhelm 
Larsen mail: 
hvl@evu.dk 
Telefon: 22599965
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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 potentielle
praktikvirksomheder.

• Hjælp og vejledning til elever og praktikvirksomheder i forbindelse med ind-
gåelse 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 virk-
somheder.

• 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.

Ansøgningsfrister

Forårsrunden
EVU skal have ansøg-
ningen fra LUU pr. mail 
SENEST: 

15. marts 2020

Den endelige 
ansøgnings-frist til AUB 
er 1. april 2020

Efterårsrunden

EVU skal have ansøg-
ningen fra LUU pr. mail 
SENEST: 

15. august 2020

Den endelige ansøgnings-
frist til AUB er 1. 
septem-ber 2020

Kontakt:
Henrik Vilhelm 
Larsen mail: 
hvl@evu.dk 
Telefon: 22599965
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Hvem kan søge tilskud?
Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg kan søge tilskud fra AUB. Flere ansø-
gere kan også slå sig sammen om et projekt og søge sammen.

Erhvervsskolerne kan ikke selv søge.

Hvornår er der ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. april og til efterårsrunden 1. september.

Det lokale uddannelsesudvalg skal indsende ansøgningen senest den 15. marts og 
den 15. august til EVU på følgende mail: hvl@evu.dk

Ansøgningsblanket kan hentes på følgende link: 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/
Ansoegning_om_tilskud_fra_AER_til_faglig_udvalg_og_lokale_udannelsesud
valg

Ansøgningen skal være underskrevet af det lokale uddannelsesudvalg. 

Efter godkendelse fra det faglige udvalg, sender EVU ansøgningen til sagsbehand-
ling i AUB. AUB udbetaler direkte til det anførte kontonummer i ansøgningen.

Rapport om projektet skal indsendes
Senest to måneder efter projektets slutdato, skal I indsende rapporten om projektet 
til AUB. En revisor skal godkende rapporten enten ved stempel og underskrift på 
blanketten eller ved selvstændig revisorerklæring.

Ved spørgsmål til AUB-ansøgninger er I velkommen til at kontakte 
uddannelses-konsulent Henrik Vilhelm Larsen på følgende mail: hvl@evu.dk

Med venlig hilsen - Chefkonsulent Jørgen Gorm Hansen




