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Trepartsaftalen fra 
november 2020 
I 2020 var der ca. 43.000 uddannelsesaf-
taler på ca. 100 forskellige erhvervsuddan-
nelser. Det er mange, men ikke nok.

Den nye trepartsaftale fra november 2020 
om erhvervsuddannelser skal derfor sørge 
for, at flere unge vælger og gennemfører 
en erhvervsuddannelse. 

Aftalen giver nye opgaver til de faglige 
udvalg og erhvervsskolerne. Men den kan 
også komme til at betyde noget for diskus-
sionerne i dit lokale uddannelsesudvalg.

Vi har derfor samlet hovedpunkterne for 
aftalen. Vær opmærksom på, at aftalen i 
løbet af 2021 vil blive konkretiseret. Og så 
skifter flere begreber navn! 

Bliv klogere på, hvad aftalen kan betyde 
for arbejdet i dit lokale uddannelsesvalg 
her.

Aftalens hovedpunkter
Aftalen rummer 51 punkter, som kan sum-
meres op i følgende: 

• Større ansvar til erhvervsskoler og fagli-
ge udvalg for at finde lærepladser

• Nye målsætninger om antallet af indgå-
ede uddannelsesaftaler 

• Øget lønrefusion til virksomheder
• Begrænsning af korte uddannelsesaf-

taler 
• Fordelsuddannelserne afskaffes 
• Nye begreber 
• Nye måder at tilrettelægge grundforløb 
• Bedre skolepraktik
• Fleksibelt AUB
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Når unge mennesker starter på gymnasi-
et, så er de sikret tre års uddannelse. Den 
nye treparts aftale vil give samme garanti 
ift. erhvervsuddannelse. Alle lærlinge 
skal derfor sikres en erhvervsuddannelse 
uden unødige afbræk. Nu er det altså ikke 
længere kun lærlingens ansvar at finde en 
læreplads. Skolen skal nu hjælpe til i højere 
grad.

Desuden får det faglige udvalg nu finan-
siering til at støtte skolernes lærepladsar-
bejde (som før hed praktikpladsopsøgende 
arbejde). 

LUU’s rolle i lærepladsansvaret
Der vil komme dialog mellem skolerne og 
fagligt udvalg om, hvilke indsatser skolerne 
sætter i gang for at sikre lærepladser til 
eleverne. 

Spørgsmål I kan drøfte i LUU: 
Hvilke indsatser har skolen for at hjælpe 
lærlinge med at få uddannelsesaftaler 
indenfor dit LUU’s uddannelsesområde?

Større ansvar til erhvervsskoler 
og faglige udvalg for at finde 
lærepladser

Praktikant
Lærling

Læreplads

Der skal indgås langt flere lærepladsaftaler 
allerede på grundforløbet. Det er godt for 
at undgå unødige bræk i en erhvervsud-
dannelse. I trepartsaften er opsat måltal 
for, hvor mange uddannelsesaftaler der 
skal være indgået:
• Ved 15. undervisningsuge på grundfor-

løbet skal 60 procent af eleverne have 
en uddannelsesaftale

• Ved 20. undervisningsuge i grundforlø-
bet skal 80 procent af eleverne have en 
uddannelsesaftale. 

Emma-kriterierne for optagelse i skole-
praktik er uændrede. 

For nogle uddannelser er disse måltal 
allerede en realitet. Men generelt er der et 
stykke arbejde at gøre for at nå måltallene 
for alle uddannelser. Ordningen starter 
1. januar 2022, og der vil være en indfas-
ningsperiode frem til 2024.

Hvordan kan dit LUU understøtte 
 indsatsen?:
Det er arbejdsmarkedets parter i skolernes 
bestyrelser, der skal understøtte dette 
arbejde. Men dit LUU kan understøtte 
arbejdet ved at følge udviklingen:
• Opfylder uddannelserne på dit LUU’s 

uddannelsesområde måltallene?
• Tager alle godkendte praktikvirksomhe-

der indenfor skolens ”område” lærlinge?
• Hvis der er ”flaskehalse” og mange 

elever, der ikke får praktikpladser, er der 
så relaterede uddannelser, eleverne kan 
skifte til?

Nye målsætninger om antallet 
af  uddannelsesaftaler 
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Øget lønrefusion til virksomheder

Som opfølgning på corona-indsatsen i 
2020, bliver der en forhøjet lønkompen-
sation på 7 procent til virksomheder, når 
elever er på skoleophold i 2021. 

Den forhøjede lønkompensation gælder 
for: 
• ordinære uddannelsesaftaler 
• kombinationsaftaler 
• restuddannelsesaftaler 
• ny mesterlæreaftaler 

Men det gælder ikke korte aftaler.

Hvad kan dit LUU gøre?
Dit LUU kan være med til at sikre, at de 
praktikpladsgodkendte virksomheder har 
kendskab til den øgede lønrefusion

Ideen med denne aftale tilbage i år 2016 
var, at der skulle oprettes flere uddan-
nelsesaftaler indenfor områder, hvor der 
særligt var mangel på arbejdskraft.
Nu er der lavet nye mål for at opnå dette, 

så fordelsuddannelserne bliver hermed 
afskaffet helt.

Dette er blot et opmærksomhedspunkt til 
dit i LUU

Der er sket en stigning i korte uddannel-
sesaftaler siden 2016. Men korte uddan-
nelsesaftaler (en skoleperiode og et 
praktikophold) understøtter ikke aftalens 
overordnede formål om at sikre unge en 
erhvervsuddannelse uden afbræk. 

Fra 1. januar 2022 er det derfor kun muligt 
at lave én kort uddannelsesaftale mellem 
én elev og én virksomhed. 
Der er mulighed for at søge om dispensa-
tion, hvis der ønskes endnu en kort aftale 
hos virksomheden. Her skal ansøgningen 
godkendes i det faglige udvalg.

Begrænsning af korte uddannelses-
aftaler – kun en kort aftale mellem 
elev og virksomhed

Fordelsuddannelserne 
afskaffes pr. 1. januar 2022
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Det er vigtigt at kende til de korrekte 
begreber, når vi taler om erhvervsuddan-
nelser. Det kan være forvirrende, så derfor 
er der behov for at tydeliggøre de officielle 
begreber, som er elev/lærling og lære-
plads.

Der vil ske ændringer i alt materiale, hvor 
begreberne bruges som f.eks. overens-
komster, vejledninger og lovgivning m.m.

LUU´rolle ift. de nye begreber:

At italesætte de nye begreber generelt ved 
møder i og udenfor LUU og sørge for at 
ændre evt. materialer, I har arbejdet med i 
udvalget.

Fra 2022 og fire år frem er der afsat 40 
mio. til at skabe nye fleksible måder at 
tilrettelægge erhvervsuddannelserne på.

Arbejdsmarkedets parter skal arbejde på, 
hvordan rammerne skal være, og hvad de 
skal indeholde. Det kan være alt fra for-
længelse af grundforløbets anden del med 
op til to uger og nye former for praktisk 
læring.

LUU´s rolle i nye måder at 
 tilrettelægge grundforløb:

Der vil komme dialog mellem det fagli-
ge udvalg og skolerne omkring, hvordan 
denne fleksibilitet kan tænkes ind og på 
hvilken måde. En ny implementeringsplan 
skal igangsættes, hvilket skolerne for-
mentlig har et ønske om bliver drøftet på 
LUU-møderne.

Som LUU-medlem kan du deltage aktivt 
i denne dialog, hvor du med din viden og 
indsigt kan komme med nogle anderledes 
input fra din hverdag.

Nye måder at 
tilrettelægge grundforløb

Nye begreber for lærlinge og 
elever på erhvervsuddannelser

?
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En lærling uden en uddannelsesaftale hos 
en virksomhed har mulighed for at fortsæt-
te sin uddannelse ved skolepraktik og der-
med have et fortsat forsørgelsesgrundlag.

En ud af fem elever, der gennemførte en 
erhvervsuddannelse i 2019, havde været i 
skolepraktik i løbet af deres uddannelse.

Det skal sikres, at skolepraktikken har 
samme kvalitet, som hvis lærlingen havde 
været i en virksomhed. Uddannelsen i 
skolepraktik skal være et ligeværdigt og 
ikke-stigmatiserende undervisningstilbud. 
Derfor er der afsat 1 mio. kr. til at uddan-
ne faglærte fra virksomheder til at være 
gæstelærere på skolerne.

Der vil ske en forhøjelse af skolepraktiky-
delsen for elever i skolepraktik fra 1. januar 
2022, men der skal inden laves en model 
for ydelsen, som endnu er uklar.

LUU´s rolle ift. bedre skolepraktik:

I det fremtidige arbejde mellem de faglige 
udvalg og skolerne vil LUU også blive 
inddraget i justeringer og tiltag til bedre 
skolepraktik.
Som LUU-medlem kan du foreslå:
Hvordan inddrages gæstelærere i under-
visningen? Og hvordan sikres kvaliteten?
Kan nye netværk give nye uddannelsesaf-
taler?
Kan LUU arbejde med EMMA-kriterierne 
på en ny måde ift. skift af uddannelsesret-
ning eller motivation?

Rigtig god arbejdslyst

3F Arbejdsmarked Uddannelse og Integration
 

Fleksibelt AUB

Du kan læse aftalen i sin helhed her: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/
uvm/2020/nov/201121-ny-trepartsaf-
tale-skal-sikre-flere-faglaerte

Få et kort overblik 
over aftalen her:

Bedre skolepraktik

Virksomhedernes indbetalinger til AUB kan 
løbende justeres op eller ned efter udvik-
lingen i udgifterne.

LUU´s rolle ift. fleksibelt AUB:

At drøfte udbud og efterspørgsel af 
uddannelsesbehov og samtidig sikre, at de 
kvalificeres.
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