
Eksempler på uddannelsesklausuler 

 

Brugt af en boligorganisation  

Uddannelsesklausulens formulering i entreprisekontrakten:  

Entreprenøren skal oprette minimum 1 praktik- eller uddannelsesplads pr. 5 første årsværk, derefter 1 pr. 

10 årsværk. Entreprenøren skal tilstræbe, at praktikplads- eller uddannelsesforløb færdiggøres trods endt 

aftale. Udover ovennævnte mindstekrav skal entreprenøren indgå i en dialog med bygherren for at 

afdække muligheder for at øge antallet af praktik- eller uddannelsespladser udover mindstekravet. 

 

Udarbejdet af Horten Brugt af Københavns Kommune 

LÆRLINGEKLAUSUL  

1. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at mindst [X årsværk], der anvendes til at opfylde Kontrakten, jf. 

nedenstående, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af lærlinge.  

2. Ved lærlinge forstås arbejdstagere, med hvem Entreprenøren eller eventuelle underleverandører indgår 

eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som 

lærlingen følger, og skal være rettet mod, at lærlingen opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, 

som understøtter lærlingens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på 

arbejdsmarkedet.  

3. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016 om erhvervsgrunduddannelser 

m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016 om erhvervsuddannelser anses at opfylde 

ovenstående krav til uddannelsesforløb.  

4. Entreprenøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende 

uddannelsesordninger i EU, herunder med lærlinge fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til 

et uddannelsesforløb.  

5. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige lærlinge i henhold til pkt. 1 ovenfor ved at 

overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos Entreprenøren til den udbudte kontrakt.  

6. Kan Entreprenøren ikke på egen hånd ansætte lærlinge, kan Entreprenøren rette henvendelse til relevant 

erhvervsskole eller tilsvarende og anmode om at få formidlet lærlinge i medfør af lovbekendtgørelse nr. 

738 af 20. juni 2016 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 

2016 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.  

7. Hvis Entreprenøren kan påvise, at det ikke har været muligt at indgå uddannelsesaftaler til besættelse af 

arbejdstimer med lærlinge, bortfalder vilkåret. Side 3 af 5 20. marts 2017  

8. Entreprenøren skal udarbejde og fremsende en lærlingeplan, der redegør for, hvorledes 

lærlingeklausulen forventes overholdt. Af planen skal det bl.a. fremgå, hvor mange arbejdstimer, der vil 

være udført af lærlinge, hvilke typer lærlinge, der forventes beskæftiget, og i hvilke perioder lærlingene vil 

være beskæftiget. Hertil skal den af Ordregiver udarbejdede skabelon anvendes, jf. bilag [X]. Sker der 

ændringer i lærlinge-planen, herunder hvis arbejdstimer i henhold til lærlingeplanen ikke kan besættes med 



lærlinge, er Entreprenøren forpligtet til at underrette Ordregiver om de forventede ændringer hurtigst 

muligt. Orienteringen fritager ikke Entreprenøren for forpligtelsen, der fremgår af punkt 1 ovenfor. 

9. Lærlingeplanen skal være et fast punkt på møder mellem Entreprenøren og Ordregiveren i kontraktens 

løbetid. Ordregiver kan endvidere anmode Entreprenøren om at deltage i et statusmøde, hvor 

Entreprenøren redegør for Entreprenørens overholdelse af den forpligtelse, som følger af 

lærlingeklausulen.   

10. Ved arbejdets afslutning skal Entreprenøren på Ordregiverens anmodning inden for en frist af 10 dage 

dokumentere, at kravet efter punkt 1 ovenfor er overholdt. Ordregiver kan herunder kræve, at 

Entreprenøren dokumenterer efterlevelse af en eventuel konkret aftalt udmøntning af kravene i 

nærværende lærlingeklausul. Ordregiver kan endvidere i kontraktens løbetid på byggemøder forlange, at 

Entreprenøren redegør for, hvordan kravet efter punkt 1 vil blive opfyldt i løbet af kontraktperioden.  

11. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt Entreprenørens manglende besættelse af arbejdstimer med 

lærlinge er berettiget, kan Ordregiver forlange en uddybende redegørelse fra Entreprenøren. Hvis 

Ordregiver fortsat finder Entreprenørens handling uberettiget, kan Ordregiver meddele dette til 

Entreprenøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af arbejdstimer med lærlinge udgør 

misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder, hvis Entreprenøren ikke overholder pligten til at 

dokumentere, at beskæftigelseskravet med lærlinge er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra 

Entreprenørens side, er Ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på [5.000] kr. pr. lærling pr. 

uge, indtil Entreprenøren har dokumenteret, at beskæftigelseskravet med lærlinge er opfyldt. 

 

Brugt på Letbanen København  

6. Clause on the use of trainees  

6.1 The Contractor must ensure that a minimum number of full-time equivalent trainee places are provided 

(each equivalent to 1,924 working hours, inclusive of holiday, sickness absence, school training periods, etc) 

and that the trainees in question are used for the performance of this contract in relation to the 

assignments listed in clause 6.4.     

Minimum requirement:  

CW-I:   2 full-time equivalents. CW-VBG:  20 full-time equivalents. CW-RH:  9 full-time equivalents. CW-G:   

10 full-time equivalents. CW-L:   8 full-time equivalents.  

6.2 In this clause 6, trainees are deemed to be employees with whom the Contractor or a subcontractor 

(see clause 1.2) enters into a training agreement. The training agreement is to be part of a training 

programme to be followed by the trainee and composed in a way that enables the trainee to acquire 

personal  

provide a basis for employment in the labour market.    

6.3 Training programmes organised in accordance with Executive Order No. 987 of 16 August 2010 on basic 

vocational training programmes, etc. and in accordance with Executive Order No. 789 of 16 June 2015 on 

vocational training programmes are considered to meet the training programme requirements set out in 

clause 6.2. However, the Contractor may also enter into training agreements based on other similar 

training schemes in other EU member states.   



6.4 Positions filled with trainees must be within the following fields of work related to the performance of 

the contract:  

General construction work, carpentry, metal work, bricklaying, chauffeur, motor mechanics, mechanical 

installation or electrical installation work as well as secretarial or office work at the construction site.    

If the Contractor is of the opinion that it would be possible to employ trainees to a relatively large extent in 

other fields of work, the Contractor may suggest to the Employer that the obligation set out in clause 6.1 

could also be met by employing trainees in those fields of work.   

  

6.5 The assessment of whether the Contractor meets the obligation set out in clause 6.1 is to take into 

account both trainees employed by the Contractor and trainees employed by subcontractors (see clause 

1.2). 

 


