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BYG MED 

UNGE 
ALLIANCEN

BYG MED UNGE-ALLIANCEN I BYGHERREFORENINGEN HAR OVER TO ÅR FRA 2019 TIL 2021 ARBEJDET 
MED, AT BYGHERREN TAGER ANSVAR FOR FLERE LÆRLINGE PÅ DERES BYGGERIER. I DENNE PUBLIKATI-
ON SAMLER VI OP PÅ ERFARINGERNE FRA DETTE ARBEJDE. 

Bygherreforeningen arbejder for at uddanne flere håndværkere og faglærte tager afsæt i, at der kommer 
til at mangle faglærte. Andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er faldet dramatisk fra 35 % i 
70èrne til lavpunktet i 2018 med en årgang, hvor under 19 % valgte erhvervsuddannelserne, og paradok-
salt har manglen på praktikpladser i en årrække ligget på 8-10.000. Samtidig er de større årgange af fag-
lærte på vej på pension. 

Erfaringerne viser, at bygherrerne kan spille en vigtig rolle for, at der bliver uddannet flere håndværkere. 

Gevinsten er, at man sikrer flere uddannede til byggeriet, at man som bygherre er med til at give den 
enkelte unge en uddannelse af stor betydning for deres fremtid og samtidigt kan understøtte FN’s Ver-
densmål 8 ved at fremme unges beskæftigelse og uddannelse.

1. Lærlinge klausuler, hvornår og hvordan? 
2. Dimensionering, hvordan? 
3. Lærlingeplan, hvordan? 
4. Ydelsesbeskrivelse, hvilke områder skal bygherre og rådgiver forholde sig til? 
5. Liste med mulige fag
6. Skilte på byggeriets plankeværk 
7. Bred og åben rekruttering 
8. Udenlandske entreprenører 

SÅDAN FÅR DU FLERE LÆRLINGE  
PÅ BYGGERIET! 
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Klausuler har til opgave at sikre, at der uddannes 
lærlinge på bygherrens byggeri. Gerne så mange 
som muligt samtidig med, at der sikres en god 
uddannelseskvalitet. En uddannelsesklausul kan 
skrues sammen på mange forskellige måder. Byg 
med unge-alliancen har opsamlet erfaringer og 
gode råd fra forskellige bygherrer. 
Gode råd og anbefalinger. Der findes ikke en rigtig 
måde at udforme lærlingeklausuler på. Desuden 
kan en klausul ikke stå alene, den skal følges op. 

 Gode råd og anbefalinger: 

 � Klausulen kan indskrives i kontrakten. Dette 
er den letteste måde at håndtere klausulen i 
udbudsproceduren og ved den efterfølgende 
opfølgning (Lærlingeplanen).

 � Lærlingekravet kan alternativt indgå som et 
konkurrenceparameter i udbuddet

 � Byggeriets udformning har også betydning for 
mængden af lærlingerelevant arbejde. Denne 
overvejelse kan medtages i programfasen. 
F.eks. vil Industrielt fremstillede komponenter 
mindske uddannelsesmulighederne, hvor 
renovering af tidligere tiders håndværk typisk 
vil betyde mere relevante opgaver for en lær-
ling.

 � Opdeling af byggeriet i mindre entrepriser 
kan give mindre håndværksvirksomheder 
mulighed for at byde på en entreprise. Dette 
kan medvirke til at få flere lærlinge på entre-
prisen, da mindre håndværksvirksomheder 
typisk er godkendt til flere lærlinge.  

 � En tommelfingerregel er, at et byggeri kan 
have 10-14% lærlinge ud af mandetimer, af det 
lærlingerelevante arbejde.  

 � Efter kontraktindgåelse bør entreprenøren 
forpligtes til komme med forslag til master 

lærlingeplan, der følger tidsplanen for hele 
byggeriet. Det er afgørende for, at det krævede 
antal lærlinge bliver opnået.

 � Det er vigtigt at skabe en dialog mellem byg-
herre og entreprenører uanset enterpriseform. 
Husk målet: at uddanne så mange lærlinge 
i byggebranchen som muligt. Skemaer og 
proces er ikke målet. 

 � Lærlingetal skal afrapporteres til bygherren 
gennem hele byggeriet. Lærlingeplan skal 
løbende justeres, så målet nås

Kun lærlinge tæller med  
i klausulen
 

 � Gør det klart at klausulen handler om lær-
linge på erhvervsuddannelser. Hvis du som 
bygherre også gerne vil skabe mulighed for 
forpraktikker og anden ufaglært beskæftigelse, 
som en del af en social indsats, må du udar-
bejde en ekstra klausul. 

 � Konstruktør, ingeniør og andre mellemlange 
og videregående uddannelser tæller ikke med 
i offentlige uddannelsesklausuler, da disse 
uddannelser ikke har problemer med at finde 
praktikpladser. 1

 � Hvis ikke entreprenørerne kan finde lærlinge, 
kan de henvende sig til den lokale erhvervs-
skole og/ eller lave en åben og bred rekrutte-
ring (se mere i afsnit om dette) 

Se eksempler på lærlingeklausuler i bilag 1 sidst i 
denne PDF 
 

1 https://www.kfst.dk/media/53506/vejledning-om-so-
ciale-klausuler-i-udbud.pdf - se side 16.

1. LÆRLINGEKLAUSULER.  
HVORNÅR OG HVORDAN? 
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Det er vigtigt, at en uddannelsesklausul er både 
ambitiøs og realistisk. At indskrive 10 eller 14 % 
lærlinge er ikke tilstrækkeligt til at sikre flere lær-
linge på byggeriet. Det er nødvendigt at beskrive i 
hvilke entrepriser og hvornår i byggeriet lærlinge 
kan og skal indgå.

Derfor kan man med fordel både bruge en bereg-
ningsmetode og efterfølgende indlægge en dialog 
med entreprenørerne om, hvorledes lærlingemåltal 
kan realiseres.

Hvis ikke det er muligt for bygherren at dimensi-
onere antallet af lærlinge på byggeriet på fagen-
trepriser og bruge disse måltal i uddannelses-
klausulen (fx ved totalentrepriser og strategiske 
partnerskaber) anbefales det, at dimensionering 
sker efter, at kontrakten er indgået i opstarten af 
byggeriet. 

Dimensionering kan nemmest gøres ved at få en 
rådgiver - eller en ekspert fra eget regi, der kender 
byggeriet - til at estimere, hvor mange lærlinge der 
kan være på byggeriet. Følgende metoder bruges i 
branchen:

Dimensioneringsmetoder:

Model 1. Region Hovedstadens dimensionerings-
værktøj. For hver fagentreprise ligger der indbyg-
get en rettesnor, hvor interessenterne på lærlin-
geuddannelserne har skønnet, hvor meget der er 
materialer, og hvor meget der er fagligt relevant 
arbejde. Når man bruger modellen, skal man være 
opmærksom på om den pågældende entreprise 
afviger fra det normale. F.eks. vil særligt dyre ma-
terialer betyde, at der er mindre håndværkertimer 
i en given entreprisesum, og man skal nedjustere 
antallet af håndværkertimer og dermed også lær-
lingetimer. (Link) 

Model 2. Ud fra anslået arbejdsløn i en entreprise 
beregnes antal timer, og heraf afsættes 10-14% 
som lærlingetimer. En efterfølgende dialog med 
entreprenørerne kan bruges til evt. justering mel-
lem fag.

Model 3. Totalentreprise. Totalentreprenøren bedes 
om at beregne 10-14% lærlinge (her kan region 
H’s værktøj bruges), og komme med en plan for, 
hvorledes de er fordelt på evt. etaper, fag og unde-
rentrepriser.

2. DIMENSIONERING 
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Model 4. Bruttometoden. Ved gentagelser af sam-
me byggetype omregnes realiserede lærlinge på 
de første modelbyggerier til antal lærlinge pr. mio. 
Entreprenøren kommer derefter med en plan for 
afvikling af lærlingeårsværkene.

 Gode råd og anbefalinger: 

 � Dimensionering skal bruges til at udarbejde 
en master lærlingeplan for hele byggeriet som 
følger tidsplanen.

 � Hvis ikke der udarbejdes dimensionering og en 
master lærlingeplan, er der ikke noget at måle 
på, og det er svært at afgøre, om klausulen er 
opfyldt

 � De arbejdsprocesser, som er et fagligt mål 
i en bestemt lærlingeuddannelse (og det er 
hovedparten af byggeriets processer på byg-
gepladsen), kalder vi lærlingerelevant arbejde. 
Lærlingerelevant arbejde kan pålægges 
uddannelsesklausuler. Men f.eks. spunsning er 
ikke uddannelsesrelevant arbejde. 

 � Det er vigtigt, at entreprenøren kender sine 
forpligtigelser til antal lærlinge allerede i 
udbudsprocesserne. Så kan entreprenøren på 
et tidligt tidspunkt gøre noget for at rekruttere 
eller måske ansætte en lærling i et andet fag, 
end man plejer. Fx en HK-elev til administra-
tion eller en teknisk designer eller andre fag, 
man normalt ikke er opmærksom på i en byg-
geproces. Desuden kan man vælge den unde-
rentreprenør, der er godkendt til lærlinge frem 
for entreprenøren, der ikke er godkendt.

 � Der er firmaer, der aldrig har lærlinge, fordi de 
har en meget specialiseret produktion og ikke 
har den brede pallette af arbejde, der samlet er 
uddannelsesrelevant. Hvis de møder en klausul 
om lærlinge, kan de blive tilskyndet til at dele 
en lærling med et firma, de samarbejder med 
eller ansætte en ny type lærling. I dag undlader 
disse firmaer at bidrage til uddannelsen af fag-
lærte, selvom de kan have 100 faglærte i deres 
produktion. Det kan klausuler være med til at 
rokke ved.
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En lærlingeplan er et nødvendigt værktøj for at 
opnå det antal lærlinge, bygherren ønsker på sit 
byggeri. 

 Gode råd og erfaringer:

 � En lærlingeplan består af tre processer: 
1. Master-lærlingeplan med måltal for de 

forskellige fag hvert mdr. Udarbejdet i byg-
geriets tre første facer: Programmering, 
projektering og udbud.  

2. Tilretning af lærlingeplanen ved byggeriets 
opstart. 

3. En løbende opfølgning på måltal og tilret-
ning af lærlingeplan gennem hele bygge-
riet.

 � Masterplanen er oplæg til dialog mellem 
bygherre og entreprenør. Vær fx opmærksom 
på, om alle de uddannelser, der er mulige på 
byggeriet, er kommet i spil. Og om alle unde-
rentreprenører med lærlingerelevant arbejde 
er tænkt ind. Der kan også være andre proble-

matikker planen skal tilpasses. På baggrund af 
dialogen justeres lærlingeplanen og fungerer 
som masterplan for opfølgning.

 � Entreprenøren skal via kontrakten forpligtes 
til at udarbejde en lærlingeplan. Ved opstart 
af byggeriet tilpasser entreprenøren master 
lærlingeplanen og kommer med et udkast til 
lærlingeplan, der følger tidsplanen for hele 
byggeriet. 

 � Lærlingeplanen skal ligesom byggeriets tids-
plan justeres løbende. Der kan opstå ændringer 
i løbet af byggeriet. Nogle fag har måske flere 
muligheder for at have lærlinge med, end 
andre fag. Planen tilpasses løbende med det 
samlede måltal for øje.

 � Entreprenøren melder lærlingetal tilbage til 
bygherren hver måned.

 � Opfølgningen af lærlingeplanen er et fast punkt 
på byggemøderne.

Eksempler på lærlingeplaner kan ses på Byg med 
unge -alliancens hjemmeside under værktøjer

3. HVAD ER EN LÆRLINGEPLAN 
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Ydelsesbeskrivelsen skal gøre det klart, hvad rådgi-
veren skal levere til bygherrer angående kravet om 
lærlinge.

Hvad skal en ydelsesbeskrivelse 
indeholde:

 � Uddannelsesklausulens præcise ordlyd i 
udbud og kontrakt herunder eventuelle bøder 
og bonusser 

 � Dimensionering af lærlingerelevant arbejde 
til master lærlingeplan. Antal årsværk på de 
enkelte entrepriser eller procentdel af lærlin-
gerelevant arbejde omregnet til årsværk og 
timer.

 � Udarbejdelse af proces for at nå målet i uddan-
nelsesklausulen. Processen kan indeholde: 
 - Entreprenøren udarbejder lærlingeplan for 

hele byggeriet ud fra master lærlingeplan 
 - Dialog mellem bygherrer og entreprenør 

om lærlingeplan.
 - Aftaler om, hvordan der følges op på lær-

lingeplan, og hvordan og hvor ofte der 
meldes tilbage til bygherre om målopfyl-
delse?

 - Hvordan skal målet fejres?

Eksempel på en uddannelsesklausul fra en boligor-
ganisation 

Uddannelsesklausulens formulering i entreprise-
kontrakten: 

Entreprenøren skal oprette minimum 1 praktik- el-
ler 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 bygher-
ren for at afdække muligheder for at øge antallet 
af praktik- eller uddannelsespladser udover mind-
stekravet.

4. YDELSESBESKRIVELSE:  
HVILKE OMRÅDER SKAL BYGHERRE  
OG RÅDGIVER FORHOLDE SIG TIL 
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På et byggeri kan der være mulighed for at uddan-
ne inden for mange forskellige erhvervsuddannel-
ser. Det gælder både de traditionelle håndværksfag 
som: 

 � Struktør
 � Murer 
 � Tømrer/Snedker 
 � VVS 
 � Elektriker 
 � Maler 
 � Tagdækker
 � Isolatør 
 � Glarmester og specialet Alubygger
 � Ny uddannelse: Fugemontør
 � Brolægger 
 � Anlægsgartner  
 � Chauffør 

Det gælder fag, som mange måske ikke har tænkt 
på i forbindelse med byggeri: 

 � Kontoruddannelse 
 � Teknisk designer 
 � IT-supporter 

Ved større byggerier kan andre fag også være 
aktuelle, hvis der er kantiner, rengøring af skurby, 
portvagt m.m.:  

 � Kokkelærlinge, 
 � Serviceassistenter 
 � Sikkerhedsvagter

Desuden er der kontraktuddannelser, som ikke er 
en lang erhvervsuddannelse, men et kortere forløb. 
Disse uddannelser er også vigtige for byggeriet. 
Bygherren kan vurdere, om de skal tælle med i 
måltallet for lærlinge. Det gælder for eksempel 
disse fag:

 � Stilladsarbejder
 � Nedriver
 � Murerarbejdsmand

Ved infrastrukturprojekter gælder det specielt for 
maskinfører- og asfaltøruddannelsen.

Kontakt Byg med unge-alliancen hvis du har spørgs-
mål eller brug for hjælp vedrørende lærlinge. Kontakt 
Karin Parbst Tlf 53795575 kap@bygherreforeningen.dk

Dette er et samarbejde mellem  
Byg med unge-alliancen og Letbanen

BYG MED UNGE-ALLIANCEN
”Byg med unge alliancen” arbejder sammen med bygherrer for 
at fremme oprettelsen af praktikplaadser på  store byggerier. Vi 
har et partnerskab med hovedstadens Letbane om at hjælpe 
entreprenørerne med at øge antallet af lærlinge. Der uddannes 
for få unge til at dække fremtidens behov for faglært arbejds-
kraft. Ifølge Danske Regioners prognose vil der alene i 2025 
mangle omkring 70.000 faglærte i Danmark. Mange af dem vil 
mangle i byggeriet.Vi arbejder på tværs af alle erhvervsuddan-
nelser og erhvervsskoler for at finde de bedste løsninger på at 
øge antallet af lærlinge. En af udfordringerne er, at få øje på 
hvilke fag der kan være uddannelsesegnede på specialiserede 
byggepladser som Letbanen.Nedenstående liste er et godt bud 
på hvad man kan overveje af fag. Listen er udarbejde i samar-
bejde med folk med erfaring fra letbane projekterne i Aarhus 
og Odense.

UDDANNELSESMULIGHEDER  
PÅ LETBANEN
EUD UDANNELSER
Bygningsstruktør

Anlægsstruktør

Brolægning/Gatner

Elektriker

VVS - Ventilation?

Tømrer/Aluglarmester/Facader

Murer

Kontorelev med specialer indenfor administration, økonomi, markedsting m.m.

Teknisk design

Entreprenørmaskinmekaniker

Chaurfør

Data og kommunikationsuddannelser; IT - supporter, datateknikker

Teknisk isolatør

Smed

Gartner/belægning

Maler

Tagdækning

KONTRAKTUDDANNELSER
Maskinfører

Vejasfalttør

Skinnelægge

BYG MED 

UNGE 
ALLIANCEN

5. LISTE OVER MULIGE FAG
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Flere bygherrer har brugt lærlingeskilte på bygge-
riets plankeværk eller ved byggepladsens indgang 
for at skabe fokus på lærlinge indsatsen. Der er 
gode erfaringer med at visualisere indsatsen med 
bannere og skilte på byggepladshegnet. Ideen til 
skiltene er hentet fra arbejdsmiljøområdet, hvor 
skilte med antal arbejdsdage uden ulykker og fej-
ringer af fx 100 dage uden arbejdsulykker er blevet 
udbredt.

Ved at bygherren/entreprenøren opsætter skilte 
med antallet af lærlinge på byggeriet, skabes der 
både et fokus indadtil på byggepladsen og udadtil 
for offentligheden. 

Indadtil formidler skiltet et budskab til de ansatte 
på byggeriet: ”Som bygherre, entreprenør og unde-
rentreprenør er vi sammen om at sørge for at ud-
danne unge til byggeriet. Det er en fælles indsats, 
og vi har fokus på den”. 
Hvis ikke informationerne er troværdige og opda-
terede, kan det skade omdømmet for alle byggesa-
gens parter.

Udadtil har skiltet flere funktioner. Dels viser det 
omverdenen, at bygherren og entreprenørerne på 
det pågældende byggeri tager et samfundssansvar, 
dels gør skiltet opmærksom på, at der findes lære-
pladser, og at det er muligt at søge en læreplads på 
dette byggeri. 

Erfaringerne er at bygherren skal gøre sig klart om 
man skiver vi har xx antal lærlinge på byggeplad-
sen, eller man skiver vi har xx antal på lærlinge på 
byggeriet/projektet. 

Det kan være vanskeligt at opgøre det eksakte 
antal lærlinge, der er på pladsen på dagen, derfor 
kan antallet på skiltet hurtigt komme ud af trit med 
virkeligheden og miste troværdighed. Ved at skive, 
hvor mange lærlinge der har været på byggeriet/
projektet, vil tallet være mere i overensstemmelse 
med virkeligheden og fortælle den historie, man 
gerne vil have frem: Vi har uddannet xx antal lærlin-
ge på projektet til dags dato. 

6. LÆRLINGE SKILTE PÅ BYGGERIETS  
PLANKEVÆRK

Under byggeriet af kontrolcenter på Letbanen i København havde CG Jensen skilte med antal lærlinge på 
pladsen.
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De mest brugte metoder til at rekruttere nye lær-
linge er enten via erhvervsskolerne, der tilbyder 
virksomheden de elever, der er i gang med ud-
dannelsen. Eller også er det virksomhederne, der 
rekrutterer via medarbejdernes netværk.

I en tid, hvor der er for få, der bliver håndværke-
re, kan bygherren øge rekrutteringen ved at åbne 
byggeriet op. Det kan gøres ved at bidrage til en 
rekrutteringskampagne, der både rækker ud til den 
brede offentlighed, og samtidig byder nye grupper 
velkommen. Det kan være voksne unge, kvinder og 
ansøgere med anden etnisk oprindelse, som kan 
tiltrækkes ved udsigten til en uddannelsesaftale.

7. EN BRED OG ÅBEN REKRUTTERING  
HJÆLPER ALLE PARTER – SÅDAN GØR DU

I dag er der ca. 8000 unge, der mangler en prak-
tikplads, men samtidig er der fag, der indimellem 
mangler ansøgere, og byggefag, som kronisk 
mangler ansøgere. Det gælder struktører, brolæg-
gere, gartnere, tagdækkere, alu-byggere, glarme-
stre, isolatører m.fl. 

Åben rekrutteringskampagne 
gav mange gode kandidater

Et vellykket eksempel på en rekrutteringskampag-
ne er Nyt hospital Nordsjælland. Her stod byggeri-
et i centrum for en kampagne for at få ansøgere til 
fire stillinger som struktørlærling hos Betonfirmaet 
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GAP. Et fag, der mangler ansøgere, fik med denne 
brede og åbne kampagne over 45 henvendelser og 
fik gode kandidater til deres stillinger.

 Gode råd til  
 rekrutteringskampagner

 � Afhold et formøde med alle entreprenører, hvor 
uddannelsesklausulerne bliver tydeliggjort.
 - Lad entreprenørerne vide, at man vægter 

en mangfoldighed i deres rekruttering af 
ansatte

 - Samarbejd med den lokale erhvervsskole. 
De kan følge med i, om entreprenørernes 
ledige pladser er opslået på praktikpladsen.
dk, og skolen kan høre, om der skulle være 
elever, der er klar til at skifte fag, hvis de 
får lovning på en læreplads.

 - Lad entreprenørerne vide, at man ikke vil 
frafalde klausuler pga. af problemer med 
rekruttering, og tilbyd, at man bruger byg-
geriet som blikfang for en bredere rekrut-
tering.

 � Undersøg, hvilke entreprenører der ønsker 
flere ansøgere til deres ledige lærepladser, og 
lav en fælles rekruttering.

 - Opslå ledige lærepladser på plankeværket 
til byggeriet

 - Opslå ledige lærepladser på byggeriets 
hjemmeside, evt. Facebookside

 - Få en kommunikationsmedarbejder til at 
opslå ledige lærepladser på lokaleFace-
bookgrupper som Job i Hillerød, Vi elsker 
Hillerød og den lokale erhvervsskoles face-
bookgruppe.

 - Det kan være en værdifuld branding af 
bygherren og byggeriet at producere en 
film om uddannelse til lokale unge. Film 
på hjemmesider og Facebook generer stor 
opmærksomhed, da både Google, brugere 
og sociale medieplatforme favoriserer 
video.

 - Afhold åbent hus-dag i samarbejde med 
entreprenører og erhvervsskolen. Lad unge 
og forældre se, hvad jeres byggeplads 
indeholder af spændende jobs. Lad også 
gerne byggeledere med en håndværker-
baggrund fortælle om vejen fra hånd-
værker til videregående uddannelse. Det 
fungerer godt, hvis der er mulighed for at 
prøve noget praktisk - f.eks. at bukke jern, 
eller prøve en entreprenørmaskine.
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Udenlandske entreprenører og arbejdere er i sti-
gende grad til stede på danske byggepladser. Ud 
af 180.000 beskæftigede i byggebranchen anslås 
det, at omkring 17.000 til 20.000 er udenlandsar-
bejdskraft2. Udenlandske virksomheder har ofte 
ikke lærlinge og kender ikke det danske erhvervs-
uddannelsessystem. Derfor er bygherren nødt til 
at forholde sig til, hvordan det skal blive muligt at 
uddanne lærlinge på det konkrete byggeri og gå i 
dialog med entreprenørerne.

 Gode råd og erfaringer:

 � Udenlandske virksomheder kan godt blive 
godkendt til at have lærlinge. Det er de faglige 
udvalg eller de lokale uddannelsesudvalg, der 
godkender. Man kan støde på faglige udvalg 
eller lokale uddannelsesudvalg, der tolker 
reglerne for godkendelse så stramt, at det kun 
er danske håndværkere, der kan udløse retten 
tilat uddanne lærlinge. med en lærling pr. 
svend.

 � Hvis den udenlandske virksomhed har en 
dansk afdeling, kan den blive godkendt. Dette 
kan i nogle tilfælde være lettere end at få et 
udenlandsk firma godkendt.  

 � Erfaringer fra flere byggerier har vist, at det 
kan være nødvendigt at tænke på kvalitets-
sikring af uddannelsen. Mange udenlandske 

2  Anslået af BAT-kartellet januar 2021

arbejdere kender ikke til oplæring i det danske 
system. Her kan bygherre eller entreprenør 
organisere arbejdet, så der bliver ansat en 
oplæringsansvarlig håndværker, der går 
sammen med et lærlingesjak, eller som følger 
den enkelte lærlings arbejde og uddannelse på 
byggeriet i samarbejde med site manageren. 

 � Hvis det arbejde, som skal udføres, har et 
begrænset fagligt indhold i forhold til de lær-
lingemål, der er i uddannelsen, er der forskel-
lige løsninger. 

 � Der kan indgås en kort uddannelsesaftale med 
lærlingen, som efterfølgende fortsætter sin 
uddannelse i et andet firma. 

 � Der kan udformes en kombinationsaftale 
mellem flere firmaer, hvor man deles om lær-
lingen. 

 � Der kan indgås en delaftale for en begrænset 
periode, med en lærling der kommer fra et 
praktikcenter på en erhvervsskole.

 � Materiale om byggeriets uddannelser findes 
på engelsk på: Bygud.dk 

På nogle byggerier har der været udfordringer 
med at lærlinge blev opfattet som en trussel for de 
udenlandske ansatte. De blev bange for, at lærlin-
gene kom for at tage deres arbejde. Byg med unge 
-alliancen har udarbejdet en lille tegnefilm, som 
også kan bruges på mobiltelefon. Tegnefilmen har 
til formål at informere om lærlinge på pladsen og 
kan bruges af den enkelte lærling. Se filmen under 
værktøjer på hjemmesiden.

8. UDENLANDSKE ENTREPRENØRER  
ERFARINGER, PROBLEMATIK
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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 praktik-plads- eller uddannelsesforløb færdiggøres trods endt 
aftale. Udover ovennævnte mindstekrav skal entreprenøren indgå i en dialog med bygherren for at 
afdække mu-ligheder for at øge antallet af praktik- eller uddannel-sespladser 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). 

 


