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Sådan samarbejder 
du bedst med din 
lærling

Råd og anbefalinger til entreprenører 
Alt for mange lærlinge springer fra under deres hovedforløb. Det kan der være mange 
forskellige grunde til. Noget har erhvervsskolen ansvar for, noget har den unge selv et 
ansvar for, og andet har praktikvirksomheden et ansvar for. 

I denne pjece kan du som mester, svend eller anden form for lærlingeansvarlig- eller ko-
ordinator få konkrete råd til at fastholde og motivere dine lærlinge, så alle får mest mulig 
værdi ud af praktikopholdet. Rådene og anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af flere 
års praktiske erfaringer samt forskning på området. Du finder bl.a. råd til: 

 � Effektiv rekruttering 

 � Forstå den unge – hvad ønsker de selv? 

 � God introduktion og forventningsafstemning 

 � Fastholdelse og motivation af eleven gennem hele uddannelsesforløbet

 



 � De gerne vil lære, tage ansvar og have plads til at 
gøre tingene på deres egen måde. 

 � De vil have lov til at stille spørgsmål. 

 � De sætter fællesskab over individualisme. 

 � De ønsker balance mellem arbejde og fritid. 

 � De sætter pris på at få det, de bliver stillet noget i 
udsigt. 

 � De har brug for en kultur, hvor det er ok at fejle, og 
kan have brug for støtte til at klare udfordringerne. 

 � De er vokset op med digitale medier, som en naturlig 
del af deres liv, og har brug for tydelighed om fælles 
regler for at bruge dem på arbejdspladsen. 

 
Et hold lærlinge er blevet spurgt om, hvad en ideel modta-
gelse på et praktikforløb er for dem. Her er, hvad de siger:

 � At blive modtaget med et smil, et håndtryk og et 
”hej”. 

 � At få at vide at man mangler, hvis man ikke kommer. 

 � At det faglige er i fokus, så kan man godt acceptere 
oprydning. 

 � At lære og prøve noget forskelligt. 

 � At blive spurgt, om der er noget man vil lære. 

 � At få et ansvar, der passer til det, man kan. 

 � At få en forklaring, hvis en opgave ikke er løst godt 
nok. 

 � At der er en god tone på arbejdspladsen 

 � At mester er synlig og tilgængelig, ser hvad man laver 
og spørger, hvordan det går. 

 

God introduktion og 
forventningsafstemning 
For at få et godt samarbejde med en lærling og undgå 
frafald eller konflikter, er det en god ide at forventnings-
afstemme omkring f.eks. rammerne for arbejdet, f.eks. i 
forhold til arbejdsgange, mængden af feedback, mm. Her 
er nogle gode råd til, hvordan du som svend eller mester 
kan forventningsafstemme med din lærling: 

Rekruttér åbent og bredt 
Som virksomhed vil man naturligvis forsøge at få den 
bedste lærling. Tidligere har det typisk været en ung 
mand, der har familie eller forbindelser i branchen, men 
i dag er det anderledes. I dag går 75% af de unge fra 
folkeskolen til gymnasiet, så den gruppe af unge, der 
overvejer en erhvervsuddannelse, er mindre og består af 
flere forskellige typer. Samtidig viser alt forskning, at di-
versitet på arbejdspladsen har kæmpe positiv indvirkning 
på virksomhedens kultur og produktivitet, som kan måles 
direkte på bundlinjen. 

Derfor kan virksomheder med fordel rekruttere bredere 
end i eget netværk, for netop at nå ud til flere unge. I kan 
f.eks. overveje at:

 � Slå ledige lærlingepladser åbent op på f. eks:Lære-
pladsen.dk, Jobindex, sociale medier som Facebook, 
jeres egen hjemmeside, Zeeker App. 

 � At holde åbent hus i virksomheden eller på bygge-
pladsen for alle ansøgere, lade jeres lærlinge viser 
rundt og fortælle om livet her som lærling 

 � At de unge inden valg af uddannelse kan få mulighed 
for at lære jer at kende gennem fritidsjob, feriejobs 
o.l. 

 � At tage alle ansøgere med et GF2 bevis til samtale, så 
møder I en bredere flok. 

 � At ansætte en blanding af ældre og unge, etnisk dan-
ske og indvandrer, mænd og kvinder 

 
 

Forstå den unge – hvad ønsker 
de selv? 
For at kunne samarbejde godt, er det en god ide at sætte 
sig i den unges sted. Hvad synes de er god kultur på en 
arbejdsplads, og hvordan ønsker de at blive modtaget i et 
praktikforløb? 

Her er hvad forskningen siger om den generation, der 
træder ind på arbejdsmarkedet nu: 

De søger mening i arbejdet, som ikke må være ligegyldigt 
eller overflødigt. 



 � Brug god tid på at lære den unge at kende ved an-
sættelsessamtalen 

 � Spørg nysgerrigt ind til: 

  Hvad har du været mest glad for på skolen, hvilke 
håndværkeropgaver glæder du dig til? 

 � Tal åbent om rammerne, f.eks.:

  At være lærlinge her er både at lære faget, men 
også at arbejde med ikke-faglige opgaver, så som 
at hente materialer og rydde op. Hvad tænker du 
om det? 

 � Vi har arbejdsopgaver rundt i regionen, vi møder kl. 7. 
Hvordan klarer du transporten? 

 � Er der noget i dit privatliv som er en udfordring for at 
overholde arbejdstiderne? 

 � At I skriver jeres regler ned, f.eks.: 

  Man møder kl. 7. Fravær: Man tager fri en gang 
årligt til tandlægebesøg. Man kan godt få fri til 
lægebesøg, her er forventningen 1-2 besøg pr. år, 
og de skal så vidt muligt ligges i forbindelse med 
arbejdstids ophør. 

  For lærlinge er mobiltelefonen ikke en kontakt til 
omverden i arbejdstiden, du skal fokusere på at 
være til stede fagligt og socialt. Der skal lukkes 
for indkomne samtaler fra 7 til 15. Den kan bruges 
i forbindelse med arbejdsting, og kan benyttes til 
andet i max halvdelen af frokostpausen. Hvis man 
alligevel får brug for at holde telefonen åben fordi 
man skal have opkald fra en myndighed o.l., skal 
svenden oplyses om det fra morgenstunden. 

 

Fastholdelse og motivation 
af eleven gennem hele 
uddannelsesforløbet 
Frafald kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være 
svære ting på hjemmefronten, konflikter på læreplad-
sen, manglende faglig motivation, manglende følelse af 
fællesskab og meningsfuldhed, mm. Der er forskellige 
ting, man som virksomhed kan gøre for at fastholde og 
motivere den unge gennem hele forløbet. 

Man kan f. eks. sørge for at: 
 � Der i hvert sjak er en AMU-uddannet læresvend, som 

sikrer en god kontakt til lærlingene med fokus på den 
sociale trivsel. 

 � Virksomheden præsenterer lærlingen for hvilke fag-
lige ting han/hun kan forvente at lære, og sammen 
lave en faglig uddannelsesplan. Der skal følges op på 
planen, og logbogen udfyldes løbende. 

 � Lærlingen får en fast AMU uddannet kontaktperson, 
der er ansvarlig for den faglige udvikling sammen 
med lærlingen 

 � Der er mulighed for at aftale to årlige dage til at øve 
opgaver på værkstedet 

 � Giv lærlingen mulighed for at snuse til videreud-
dannelse og jobs ved en kort praktik f.eks. hos en af 
firmaets konstruktører 

 � At lærlingen i jeres virksomhed også forstår firmaets 
fokus på den faglige attitude. Det er vigtigt at forstå 
sig selv som en god arbejdskraft, som medvirker 
i alle typer af opgaver, også de opgaver der ikke 
nødvendigvis er relevante for svendeprøven såsom at 
hente materialer, rydde op og gå til hånde. 

 � At der sættes fokus på og tales om den gode tone. 
Hvad er ok og hvad er ikke ok? Hvordan udvikles den 
gode tone i jeres sjak/virksomhed? 

 � At lærlingene tilbydes et fællesskab i firmaet. Det 
kunne f.eks. være i form af overblik over hvilke opga-
ver man kan komme rundt på

 � Tips og tricks fra en svend. 

 � En ugentlig lærlingecafe, hvor lærlinge kan udveksle 
erfaringer og dyrke et fællesskab. 

 � Arranger en weekendtur, fællesspisning, fyraftenspiz-
za og øl, ol. 



Denne pjece er udarbejdet af Bygherreforeningens indsats ”Bygherre 
skaber lærepladser”, der er et fondsstøttet projekt, som arbejder for at 
sikre at der bliver uddannet flere faglærte på byggepladser rundt omkring 
i Danmark. På den måde sikrer vi faglært arbejdskraft til byggebranchen i 
fremtiden. Projektet er støttet af midler fra TrygFonden, Landsbyggefonden 
og Grundejernes Investeringsfond. 

For mere information, kontakt:
Mette Kristensen, seniorprojektleder, tlf.: 2096 8403, mail: mek@bygherreforeningen.dk
Lone Thrane, seniorprojektleder, tlf.: 2096 8819, mail: lot@bygherreforeningen.dk
Karin Prabst, seniorprojektleder, tlf.: 5379 5575, mail: kap@bygherreforeningen.dk
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