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Boost Bornholm
Fra ufaglært til faglært

Hvorfor?
Alderssammensætningen (demografien) på Bornholm betyder, at ca. 1/3 af den bornholmske arbejdsstyrke
forlader arbejdsmarkedet inden for de næste 15 år. Det svarer til mellem 600 og 700 personer hvert år. Knap
halvdelen af dem er faglærte.
Bornholm kommer derfor til at mangle faglært kvalificeret arbejdskraft indenfor stort set alle brancher.
RKV - Realkompetencevurdering
Når man som voksen ønsker at blive faglært, skal man have gennemført en realkompetencevurdering (RKV).
Realkompetence omfatter din samlede viden, færdigheder og kompetencer - uanset hvor og hvordan du har
erhvervet dem.
En RKV tager udgangspunkt i den uddannelse, du er interesseret i.
Formålet med realkompetencevurdering er at sikre, at du får fuldt udbytte, når du går i gang med en uddannelse
og ikke skal bruge tid på at lære noget, du allerede har styr på.
Igennem Boost Bornholm får du efter realkompetencevurderingen udarbejdet en økonomioversigt og en uddannelsesplan, som giver dig et overblik over, hvordan du bliver faglært, og hvordan du er stillet økonomisk under
uddannelsen.
EUV - Erhvervsuddannelse for voksne
En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb.
Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra 0 til 20 uger.
Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til
uddannelse.
De fleste voksne elever følger et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger.
Som voksen med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse vil du typisk følge et hovedforløb, hvor
skoleundervisningen er mindst 10 pct. kortere.
EUV 1, 2 og 3
Skolen betegner dit uddannelsesforløb som EUV1, EUV2 eller EUV3. Betegnelserne henviser til den kombination af skoleundervisning og praktik, der er relevant for dig.
EUV1 er for dig med mere end 2 års relevant erhvervserfaring. Her gennemføres uddannelsen uden grundforløb
og praktik.
EUV2 er for dig med nogen men mindre end 2 års relevant erhvervserfaring. Her gennemføres hele eller dele af
grundforløbet, hele eller dele af hovedforløbet samt praktikperioderne.
EUV3 er for dig uden relevant erhverserfaring. Her gennemføres fuldt uddannelsesforløb med grundforløb,
hovedforløb og praktik.
Erhvervsuddannelser afsluttes med en prøve, som tester praktiske færdigheder kombineret med teoretisk viden.
Økonomi
Løn og refusionsmuligheder ifm. EUV er beskrevet på bagsiden.
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For dig som voksenlærling med uddannelsesaftale med en virksomhed
Hvis du har indgået uddannelsesaftale med en virksomhed, modtager du løn under hele uddanelsen. Lønnen
svarer som min. til lønnen for en ufaglært medarbejder indenfor området.
For dig som lærling uden uddannelsesaftale med en virksomhed
Under grundforløbet har du mulighed for at søge SU efter gældende regler.
Hovedforløbet vil foregå på et praktikcenter, og du vil modtage skolepraktikydelse på 8.007 kr. pr. måned
(2021).
Hvis du gennemfører uddannelsen som EUV1 og derfor uden praktikperioder, har du mulighed for at søge SU til
skoleperioder.
Er du ledig, kan du drøfte muligheden for at bevare din ydelse under grundforløbet samt evt. hovedforløbet med
jobcentret (uddannelsesløft-ordningen).
For dig som arbejdsgiver, der ansætter en voksenlærling
I praktikperioderne (når lærlingen er på arbejdspladsen) kan der være mulighed for voksenlærlingetilskud fra
jobcentret på enten 30 eller 45 kr. pr. time—afhængig af uddannelsen og lærlingens baggrund.
Hvis lærlingen er ledig, når uddannelsen påbegyndes, modtages et tilskud på 45 kr. pr. time under hele
uddannelsen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
• Lærlingen er ufaglært
• Lærlingen har ikke benyttet sin tidligere uddannelse de seneste 5 år
• Lærlingen har været ledig i mere end 6 mdr. (3 måneder i 2021 pga. Covid-19)
Hvis lærlingen er i arbejde, indtil uddannelsen påbegyndes, kan der opnås et tilskud på 30 kr. pr. time i de første
2 år af uddannelsen, hvis begge nedenstående kriterier er opfyldt:
• Lærlingen er ufaglært
• Uddannelsen er indenfor et område med mangel på arbejdskraft - voksenlærlingeliste (suspenderet i 2021
pga. Covid-19)
Skoleperioder
I skoleperioderne (når lærlingen er væk fra virksomheden) modtages fuld lønrefusion fra Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (AUB) – dog max. 5.300 kr. pr. uge (2021). Lønrefusionen kan også modtages under
grundforløb, hvis I allerede har indgået en uddannelsesaftale, og lærlingen modtager voksenløn.
OBS: På baggrund af Covid-19 hæves lønrefusionen med 7% for skoleophold i 2021. (Gælder ikke
kortaftaler).
Befording og kost og logi
Hvis lærlingen har mere end 10 km. fra bopæl til skole, modtages befordringsgodtgørelse fra AUB.
Befordringsgodtgørelsen dækker 80% af udgifterne—dog højst billigste offentlige transport.
Hvis skoleperioderne gennemføres på en skole udenfor Bornholm, har lærlingen ret til kost– og logiophold. AUB
udbetaler fuld refusion for udgifterne til opholdet. Der modtages befordringsgodtgørelse for start– og
sluttransport samt for ud– og hjemrejse ifm. weekender.
Er der andet, jeg skal være opmærksom på?
• Der kan i jeres overenskomst være mulighed for at søge kompetencefondsmidler
• Voksenlærlinge tæller positivt med ift. opgørelsen af jeres ”Praktikplads-mål”, som afgør, om I skal have et
elev-tilskud eller betale til Praktikplads-AUB.
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