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Pernille (25 år) historie:  

• Ufaglært.  

• Uddannelseshjælpsmodtager.   

• Læse og skriveproblematikker.  

• 1 barn. 

  

  

 
Puljen til 

uddannelsesløft Merit afklaring  

Voksenlærling ordning  

• EUD Ordinært  

Virksomhedspraktik  

& 

Løntilskud  

• Grundforløb 20 
uger  

• FVU og OBU 
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Lizette (35 år) historie:  

• Dagpengemodtager  

• Faglært med forældet uddannelse.    

• 8 års erhvervserfaring fra ufaglært arbejde. 

• Ledighedsperiode 3 måneder. 

• 2 børn  

  

  

 
Puljen til 

uddannelsesløft 
Merit afklaring 

RKV  

Voksenlærling ordning  

Ny Mesterlære  • EUD Ordinært  

Virksomhedspraktik  

& 

Løntilskud  

Opkvalificering ved  

ansættelse 
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Firass Al dima (31 år) historie:  

• Kontanthjælpsmodtager.   

• Ufaglært.  

• Manglende 02 krav i Dansk og Matematik.   

 

  

 

Virksomhedspraktik  

eller 

Løntilskud  

• AMU Mål 

Ordinært beskæftigelse  

Ufaglært ansættelse 

Virksomhedspraktik eller  

Løntilskud 

Opkvalificering ved  

ansættelse 

Merit afklaring 

RKV  
Ny Mesterlære  

Voksenlærling ordning  
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Forløbsbeskrivelse på en EUD uddannelse  

 

. 2 år 2 måneder  Start 

Start* 

20/40 Ugers 

grundforløb  

Svendeprøve  

Hovedforløb (17 uger)  

Uddannelsestid i 

virksomheden    

Grundforløb   

Ny Mesterlære 

forløb   

2 år 2 måneder  

Svendeprøve  

*Ingen krav om 02 i Dansk og 

Matematik   
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Ny Mesterlære  

 

 

• Ny Mesterlære: Dette er en uddannelsesaftale, der er lavet for at imødekomme 

elever, der har brug for et mere praktisk grundforløb, som indgang til uddannelsen. 

Der er tale om et uddannelsesforløb, hvor hele eller dele af den undervisning eleven 

normalt gennemgår på grundforløbet, bliver varetaget i virksomheden og under 

virksomhedens ansvar. Uddannelsesforløbet kan gennemføres på op til 1 år og 6 

måneder. Forløbet bliver aftalt med, fulgt og bedømt af den enkelte erhvervsskole. 

Herefter svarer uddannelsesforløb og uddannelsesaftale til det, der er gældende i en 

ordinær uddannelsesaftale.                                                                                                                                



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Ny Mesterlære – Fokus  

• Ved indgåelse af Ny Mesterlæreaftale stilles der ikke krav om 02 i dansk og matematik før optagelse.  

• Eleven vil fra første dag kunne arbejde med faget i virksomheden.  

• Eleven for overenskomstmæssig løn under hele sin uddannelsesperiode.  

• Eleven har 12 måneder, til at gennemføre de boglige overgangskrav, der stilles til grundforløbet” Frem for kombineret 20/40 

ugers skoleundervisning” – Der kan indgås aftale med anden aktør omkring gennemførelse af overgangskravende.  

• Eleven, Virksomheden og Erhvervsskolen får mulighed, for at udarbejde en fleksibel aftale omkring opnåelse af kompetence 

mål.  

• Indlæringen vil havde en mere praktisk tilgang i virksomheden suppleret med korte perioder på erhvervsskolen. 

• Eleven vil under dette forløb være medarbejder i virksomheden og deres billede.  

• Virksomheden har ansvar for at oplære eleven i de enkelte kompetencer efter aftale med erhvervsskolen som yder særlig 

vejledning til medarbejderne i virksomheden.  

• Eleven har en uddannelsesaftale under hele forløbet og skal ikke efter grundforløbet ud og finde læreplads.  

• UVM: 

• https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere 

 

• Håndværkerrådet:  

• https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx           

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere
https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx
https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx
https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx
https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx
https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx
https://hvr.dk/for-smver/uddannelse/ny-mesterl%C3%A6re.aspx
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Kommunen der har ansat eleverne, har rettet sit ansættelsesopslag mod elever, der kunne have gavn af 

en uddannelse der tog afsæt i praksis og som ikke opfyldte 02 kravet.  

 

*Der har også undervejs i forløbet været arbejdet med flere af elevernes grundfagskompetencer i FVU-

regi, for at understøtte deres vej mod overgangskravene i dansk og naturfag. 

  

*Det har været skolen der har varetaget erhvervelse af certifikater og overgangskrav (Dansk og 

Naturfag). Øvrige mål jf. bekendtgørelsen har været varetaget af arbejdsgiver i praktikken. Praktik og 

skole har gennemført den praktiske prøve i praktikken. 

  

Udover certifikater og grundfag har praktikken varetaget den praktiske oplæring i den øvrige del af 

elevens vej mod overgangskrav og start på hovedforløb.  

 

*Der har under hele forløbet været en tæt dialog mellem praktikvejlederen i virksomheden og 

erhvervsskolen som sammen udarbejdet fagligt sparing.     

De kommunale fokus  
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Brænder du for at arbejde med mennesker, omsorg og pleje? Så er det lige dig, vi står og mangler. 

Vi søger lige nu seks nysgerrige social- og sundhedshjælperelever på Ny mesterlæreordning til ansættelse i Københavns Kommune. Du skal kunne starte til november 

2018.     

Om uddannelsen     

I Københavns Kommune lægger vi vægt på trivsel, relationer og mangfoldighed. Som Danmarks største arbejdsplads kan vi tilbyde dig et individuelt uddannelsesforløb, der 

vil blive tilrettelagt alt efter dine behov, med fokus på at udvikle både dine personlige og faglige kompetencer i løbet af uddannelsen. Der kan undervejs i uddannelsen være 

mulighed for sprogundervisning og/eller mentorstøtte.  

    

Du har ikke opnået 02 i dansk og matematik og kan derfor ikke blive optaget på et grundforløb 

Som Ny mesterlæreelev, starter du på uddannelsen uden at have gennemført et grundforløb. Du vil i stedet bruge en del af det første år på at arbejde på et plejehjem. Det 

er dog et krav, at du i løbet af dette år består dansk på D-niveau (10. klasse) og naturfag på niveau E, inden du kan starte på hovedforløbet. Dine skoleforløb vil 

foregå på SOPU København, og du vil få tilknyttet en fast kontaktlærer, som følger dig gennem hele uddannelsen.  

 

I dine praktikforløb er arbejdstiden 37 timer om ugen.    

  

Vi forestiller os, at du som vores nye elev 

har et hjerte, der banker for at arbejde med mennesker, pleje og omsorg er nysgerrig og motiveret   

tager ansvar for din uddannelse og udviser engagement   

har en god fysik 

Kan du se dig selv i Ny mesterlære som social- og sundhedshjælper i Københavns Kommune?    

Så skynd dig at sende os en ansøgning og dit CV – meget gerne med et billede af dig selv, og vedhæft de eksamensbeviser, du har.      

 

Yderligere oplysninger    

Har du spørgsmål vedrørende? stillingerne, kan du kontakte Lise Dige Pedersen på 2933 1950 eller Laila Rønnow Kelager på 2810 1782. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.    

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 2. september 2018.   

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 37. 
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Skoleperiode 1 13.08.2018 

Praktik 1  10.09.2018 

Skoleperiode 2 22.11.2019 

Praktik 1  02.01.2019 

Praktik 2 18.03.2019 

Skoleperiode 3 17.06.2019 

Praktik 2 12.08.2019 

Skoleperiode 4  16.09.2019 12.10.2019 

Praktik  01.09.2017 14.01.2018 

Praktik + 
23 skoledage med dansk, naturfag og 
certifikater  

15.01.2018 10.06.2018 

Praktik +  
Prøve dansk eller naturfag på skolen  

11.06.2018 28.06.2018 

Praktik med praktisk prøve  
 

29.06.2018 12.08.2018 

Forsættelse på hovedforløb Social og sundhedshjælperuddannelsen   



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

 

Ny Mesterlære 

”Jeg kunne bedre overskue at lære på den  

her måde i stedet for at være på skolen.” 
hisham Al-Buraihi, i Ny Mesterlære som klejnsmed hos Belman A/S 



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære? 

”Vi får et helt år til at lære den unge at kende. Det kan være, de er bogligt svage eller er usikre på sig selv. Hvis de så får 

ros for et godt håndværk, og de får et helt år til at bygge mere og mere på selvtilliden, så tør de tro på sig selv, og så 

kommer det andet også.  

Ny Mesterlære har en fin balance mellem dét at skulle lære nye ting og at få tiden til det. Der er lærlinge, som har brug for 

at kunne koncentrere sig om en opgave for at få den lært. Der er Ny Mesterlære god, fordi de kan få ro til at  

arbejde sammen med mester eller en svend om opgaverne i stedet for at skulle være i en klasse med 20 elever. Ved at de 

får ro og tid til at lære tingene, flytter de sig rigtig meget.”  

 

”Henning Christensen er HR-koordinator for Belman A/S i Esbjerg”  
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Social og sundhedsområdet  

 

• En uddannelsesaftale om gennemførelse af uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent eller pædagogisk assistent m.v. kan ikke give grundlag for tilskud, hvis personen har ret til 

voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler på social- og sundhedsområdet indgået 

mellem FOA – Fag og Arbejde og KL/Danske Regioner. 

 

• Der kan således ikke ydes tilskud til elever på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk 

assistentuddannelsen, der har ret til voksenlærlingeløn efter overenskomsten. Begrundelsen er, at 

kommunerne og regionerne er blevet kompenseret for merudgiften herved i forbindelse med trepartsaftalen 

af 17. juni 2007. 

 

Voksenlærling – elever over 25 år som jfr. LAB § 98 der er i målgruppen for tilskud. 

 

• Hvis Personen ikke er omfattet af gællende aftale via overenskomsten kan der søge tilskuds bevilling på lige 

vilkår som andre uddannelser jf. Lab § 98c og §98g      

Voksenelev - elever over 25 år der begynder en SOSU uddannelse og som har et års relevant 

erhvervserfaring/beskæftigelse inden for de sidste fire år. 



 

Forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning 

Uddannelse Ledighedslængde 

(*værnsregel) 

Forsørgelse 

 

Positivliste 

landsdækkende 

Tilskud og periode 

Ufaglært   Under 2 måneder* 

  

Dagpenge 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Integrationsydelse (LAB) 

Nej 30 kr. i timen i hele 

uddannelsesperioden 

Over 2 måneder* Dagpenge 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Integrationsydelse (LAB) 

Nej 40 kr. i timen i hele 

uddannelsesperioden 

Fra 1. ledighedsdag* Alle på offentlig 

forsørgelse (minus 

ovenstående) og 

selvforsørgende 

Nej 30 kr. i timen i hele 

uddannelsesperioden 

Beskæftiget 

 

Løn Ja 30 kr. i timen i op til 2 år 

faglært med forældet 

uddannelse 

Fra 1. ledighedsdag* 

  

Dagpenge 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Integrationsydelse (LAB) 

  

Nej 

  

40 kr. i timen i hele 

uddannelsesperioden 

  

Faglært Over 6 måneder 



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Faglært dagpengemodtager 

Virksomheden kan modtage 

40.kr i timen i hele 

uddannelsesperioden  

Ledig: Uddannelsen er ikke 

forældet. Ledighed under 6 

måneder 962 timer    

Intet tilskud fra Jobcenteret  

Uanset forældet  

Ingen tilskud fra Jobcenteret  

Alle over 25 kan blive voksenlærling 

MEN  

Den økonomiske støtte til virksomheden afhænger af   

 

Virksomheden vil altid kunne modtage 5100.-  i AUB 

midler ugentligt når eleven er på skoleperioder  

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt 

ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år 



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Ufaglært dagpengemodtager 

Virksomheden kan 

modtage 30.kr i timen i 

hele 

uddannelsesperioden  

Ledig med ledighed 

over 2 måneder 321 

timer.  

Virksomheden kan 

modtage 40.kr i timen i 

hele 

uddannelsesperioden  

Virksomheden kan 

modtage 30.kr i timen i 

op til 2 år  

Alle over 25 kan blive voksenlærling 

MEN  

Den økonomiske støtte til virksomheden afhænger af   

 

Virksomheden vil altid kunne modtage 5100.-  i AUB 

midler ugentligt når eleven er på skoleperioder  

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt 

ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år 



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Faglærte  med en forældet 

uddannelse  

Ledig: Uddannelsen er 

forældet og ledige må 

ikke have været 

ordinært ansat på 

virksomheden inden for 

de seneste 6 måneder 

  

Virksomheden kan modtage 

40.kr i timen i hele 

uddannelsesperioden  

Alle over 25 kan blive voksenlærling 

MEN  

Den økonomiske støtte til virksomheden afhænger af   

 

Virksomheden vil altid kunne modtage 5100.-  i AUB 

midler ugentligt når eleven er på skoleperioder  

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt 

ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år 

Virksomheden kan 

modtage 40.kr i timen i 

hele 

uddannelsesperioden  

* Ledige må ikke have været ordinært ansat på virksomheden 

inden for de seneste 6 måneder, med mindre de samtidig har 

modtaget offentlig hjælp til forsørgelse  



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Ufaglært 

Virksomheden kan 

modtage 30.kr i Hele 

uddannelsesperioden  

Ledig med ledighed 

over 2 mdr.  

Virksomheden kan 

modtage 40.kr i timen i 

hele 

uddannelsesperioden  

Virksomheden kan 

modtage 30.kr i timen i 

op til 2 år  

Alle over 25 kan blive voksenlærling 

MEN  

Den økonomiske støtte til virksomheden afhænger af   

 

Virksomheden vil altid kunne modtage 5100.-  i AUB 

midler ugentligt når eleven er på skoleperioder  



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Faglært 

Virksomheden kan modtage 

40.kr i timen i hele 

uddannelsesperioden  

Ledig: Uddannelsen er ikke 

forældet. Ledighed under    6 

måneder    

Intet tilskud fra Jobcenteret  

Uanset forældet  

Ingen tilskud fra Jobcenteret  

Alle over 25 kan blive voksenlærling 

MEN  

Den økonomiske støtte til virksomheden afhænger af   

 

Virksomheden vil altid kunne modtage 5100.-  i AUB 

midler ugentligt når eleven er på skoleperioder  



• Arbejdsmarkedskontor Syd 

Faglærte  med en forældet 

uddannelse  

Ledig: Uddannelsen er 

forældet og ledige må 

ikke have været 

ordinært ansat på 

virksomheden inden for 

de seneste 6 måneder 

 

Virksomheden kan modtage 

40.kr i timen i hele 

uddannelsesperioden  

Alle over 25 kan blive voksenlærling 

MEN  

Den økonomiske støtte til virksomheden afhænger af   

 

Virksomheden vil altid kunne modtage 5100.-  i AUB 

midler ugentligt når eleven er på skoleperioder  

Virksomheden kan 

modtage 40.kr i timen i 

hele 

uddannelsesperioden  

* Ledige må ikke have været ordinært ansat på virksomheden 

inden for de seneste 6 måneder, med mindre de samtidig har 

modtaget offentlig hjælp til forsørgelse  


