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Juli 2015 - Formular godkendt af Undervisningsministeriet
UDDANNELSESAFTALE
indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser
Uddannelsesaftalen skal indgås inden aftaleperiodens begyndelse og skal straks sendes til den valgte erhvervsskoleBemærk hvad der er anført i den tilhørende vejledning om de enkelte punkter.
Vejledning til "Uddannelsesaftale"
 
Det bemærkes, at eleven er omfattet af de i lovgivningen og overenskomsterne fastsatte bestemmelser vedrørende ferie, arbejdsmiljø, arbejdsskadeforsikring, sygedagpenge, ATP, ligebehandling af mænd og kvinder samt i øvrigt lovgivning om ansættelsesforhold m.v. Elev og virksomhed kan få hjælp til udfyldelse af blanketten på erhvervs-skolen.          
Pkt. 1
Parterne
SE-nr. til afregning af lønrefusion: 
Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering):
Postnr.:
By:
Tlf.nr.:
E-mail:
CVR-nr.:
Elevens navn og adresse:
Postnr.:
By:
Tlf.nr.:
E-mail:
CPR-nr.:
Vejledning til punkt 1
 
Her angives virksomhedens/arbejdsgiverens officielle adresse og det anføres, om virksomheden er personligt ejet, et selskab (f.eks. anparts- eller aktieselskab) eller et interessentskab, jf. CVR-registreringen. 
 
Feltet: "SE-nr. til afregning af lønrefusion" skal kun udfyldes, hvis SE-nr. benyttes i forbindelse med udbetaling af refusion for elevens skoleophold og SE-nr. ikke er identisk med CVR-nr. Hvis SE-nr. angives, skal det være det samme nummer som det, der står på elevens lønseddel.          
Pkt. 2
Arbejds-
stedet
Arbejdssted/hovedarbejdssted (udfyldes kun hvis forskellig fra adressen ovenfor):
Postnr.:
By:
Tlf.nr.:
P-nr.:
Skiftende arbejdssteder:
ja
Vejledning til punkt 2
 
Hvis eleven uddannes et andet sted end på adressen under pkt. 1, angives det her. Efter lov om ansættelsesvilkår har eleven krav på at kende den fysiske lokalitet for arbejdets udførelse. 
 
P-nr.: Efter CVR-loven skal hver geografisk afdeling af en virksomhed have sit eget P-nr. (produktionsenhedsnummer). Find evt. P-nummeret på www.virk.dk. 
 
Skiftende arbejdssteder: Sæt kryds i feltet, hvis der alene er tale om at eleven, fx en tømrerelev, fra virksomheden tager ud til forskellige arbejdspladser. 
Udstationering i anden virksomhed anføres under pkt. 9.          
Pkt. 3
Aftale-
perioden
Uddannelse og speciale, trin eller profil
Aftalen begynder (dato):
Afsluttes (dato):
Virksomheden skal være godkendt som praktiksted for eleven.
De første 3 måneder af praktiktiden er prøvetid. I prøvetiden kan aftalen opsiges uden varsel. Herefter gælder særlige ophævelsesregler, se vejledningens pkt. 3. 
Ved kombinationsaftaler anføres hele aftaleperioden i pkt. 10. Virksomheden er alene ansvarlig for egen aftaleperiode(r).
Eux-uddannelse
Talentspor
Individuel uddannelse
Vejledning til punkt 3
 
Her angives den uddannelse, som eleven skal starte på eller allerede er i gang med. Hvis eleven skal deltage i eux-forløb, på et talentspor eller i en individuel erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelsers § 15, stk. 3, skal det angives her i form af et kryds i det tilhørende felt.
 
Det er også her, at uddannelsesaftalens varighed angives. Bemærk, at erhvervsskolen kan hjælpe med at sikre, at dette bliver i overensstemmelse med elevens uddannelse og reglerne om indgåelse af uddannelsesaftaler. Uddannelsesaftalens varighed bestemmes ud fra reglerne om den enkelte uddannelse og ud fra elevens tidligere uddannelse og erfaring. Den angivne varighed kan derfor blive ændret af skolen i forbindelse med registreringen af aftalen.
 
Såfremt parterne aftaler påbygning, jf. pkt. 4, kan parterne aftale, at uddannelsestiden forlænges med varigheden af påbygningen. Aftaleperioden kan i øvrigt kun i særlige tilfælde fravige den i bekendtgørelsen fastsatte uddannelseslængde og normalt kun med det faglige udvalgs godkendelse.
 
Efter de første 3 måneder af praktiktiden (prøvetid) kan uddannelsesaftalen ikke opsiges. I prøvetiden kan aftalen opsiges uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Aftalen kan efter prøvetiden alene ensidigt ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller brister, jf. lov om erhvervsuddannelsers §§ 60 og 61. Hvis aftalen ophæves, er virksom-heden forpligtet til omgående at orientere erhvervsskolen.
 
Virksomheden skal være godkendt som praktiksted af det faglige udvalg for uddannelsen eller af skolen. Skolen påser om virksomheden er godkendt. Virksomheden skal overholde eventuelle begrænsninger i godkendelsen. Hvis virksomheden ikke er godkendt, er skolen behjælpelig med at søge fornøden godkendelse.          
Pkt. 4
Påbyg-
ning
Hvis valgfri supplerende undervisning (påbygning) er aftalt, angives varigheden heraf:
De valgte påbygningsfag og tidspunkt for gennemførelse fremgår af elevens personlige uddannelsesplan.
Vejledning til punkt 4
 
Erhvervsrettet påbygning:
Parterne kan aftale at supplere undervisningen i hovedforløbet med yderligere undervisning inden for uddannelsens valgfri specialefag. Denne undervisning kan højst vare 4 uger.
 
Studierettet påbygning:
Parterne kan aftale at supplere erhvervskompetencen med undervisning, der giver hel eller delvis studiekompetence, både under grundforløbet og under hovedforløbet. Denne undervisning kan højst vare 1 ½ år.           
Generelt:
Det anføres under pkt. 8, om eleven skal have løn under påbygning i hovedforløbet. Elevens personlige uddannelsesplan, der udformes af erhvervsskolen, indeholder supplerende oplysninger (tidspunkt, fag) om elevens valg af påbygning. Aftale om påbygning kan indgås senere ved brug af tillægsaftaleblanketten, hvis der er tale om aftaleforlængelse eller ved brug af en speciel tilmeldingsblanket til påbygning, hvis der ikke er tale om aftaleforlængelse.          
Pkt. 5
Skole
Eleven indmeldes på følgende erhvervsskole:
Vejledning til punkt 5
 
Her skrives navnet på den erhvervsskole, som parterne har valgt.
 
Uddannelsesaftalen er samtidig tilmelding til undervisning på skolen.
Pkt. 6
Aftalen
Aftalen omfatter (læs evt. om afkrydsningsmuligheder i vejledningen)
Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb (kun for 
elever, som har afsluttet 9./10. klasse i år eller sidste år)
Ny mesterlære og hovedforløb
Euv uden praktikuddannelse eller 
euv med praktikuddannelse og skoleundervisning
Tidligere uddannelse/delvist gennemført uddannelse (se vejledning):
Erhvervsskolen kan anmode om yderligere dokumentation, herunder om bevis for grundforløb, studentereksamen og andet.
2. dels-grundforløb og hovedforløb
Hovedforløb uden grundforløb
Kort aftale (minimum en hel praktikperiode og en hel 
skoleperiode i hovedforløbet)
Kombinationsaftale: Aftale nr.
af i alt
aftaler.
Delaftale under skolepraktik eller produktionsskolebaseret 
erhvervsuddannelse
Restaftale (angiv tidligere gennemførte uddannelsesdele nedenfor)
Erhvervsuddannelse for voksne (euv):
Kompetencevurdering (skal afkrydses, medmindre eleven allerede har en sådan)
Vejledning til punkt 6
 
Her angives uddannelsesaftalens omfang. Der sættes et kryds for hvert af de felter, som uddan-nelsesaftalen omfatter. Hvis eleven er fyldt 25 år, og denne derfor er omfattet af reglerne om er-hvervsuddannelse for voksne (euv), skal der også sættes kryds i afsnittet om euv. Hvis eleven er euv1, hvilket betyder, at eleven ikke skal have hverken praktik eller grundforløbsundervisning, så skal der kun krydses af under afsnittet om euv. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb (kun for elever, som har afsluttet 9./10. klasse i år eller sidste år): For uddannelsesaftaler der omfatter grundforløbets 1. og 2. del samt uddannelsens hovedforløb eller en del heraf. Aftale herom kan kun indgås med elever, som opfylder betingelserne for at kunne blive optaget til grundforløbets 1. del. Dvs. elever, som søger om optagelse til grundforløbets 1. del til påbegyndelse, senest i august måned året efter, at ansøgeren har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse. Eleven har ikke adgang til grundforløbets 1. del, hvis eleven har: 
- været optaget på grundforløbets 1. del tidligere, 
- modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod optagelse      til en erhvervsuddannelse eller 
- gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse. 
Denne uddannelsesaftale giver adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, uden at eleven skal have en kvote-plads. Kan kombineres med "Kort aftale ..." og "Kombinationsaftale ...". 
 
2.dels-grundforløb og hovedforløb: For uddannelsesaftaler der omfatter grundforløbets 2. del og hovedforløb eller en del heraf. Denne uddannelsesaftale giver adgang til en adgangsbegræn-set uddannelse, uden at eleven skal have en kvoteplads. Kan kombineres med "Kort aftale ..." og "Kombinationsaftale ...". Skal grundforløbets 2. del gennemføres som ny mesterlære, skal der i stedet sættes kryds i "Ny mesterlære og hovedforløb". 
 
Hovedforløb uden grundforløb: For uddannelsesaftaler med elever, der har gennemført et adgangsgivende grundforløb eller har fået merit for grundforløbet, omfatter uddannelsesaftalen alene hovedforløbet, eventuelt et trin i en uddannelse. De hovedforløb, som grundforløbet giver adgang til, fremgår af beviset for grundforløbet. Kan kombineres med "Kombinationsaftale ...". 
 
Ny mesterlære og hovedforløb: For uddannelsesaftaler som helt eller delvist erstatter grund-forløbet med praktisk oplæring i virksomheden, og uddannelsens hovedforløb eller en del heraf. Denne uddannelsesaftale vil give adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, uden at eleven skal have en kvoteplads. Kan kombineres med "Kort aftale ..." og "Kombinationsaftale ...". 
 
Kort aftale (mindst en hel praktikperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet): For uddannelsesaftaler med en kortere varighed end et trin eller en hel erhvervsuddannelse. Kan kombineres med "Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb ...", "2. dels-grundforløb og hovedforløb" og "Ny mesterlære og hovedforløb". Hvis aftalen omfatter den resterende del af uddannelsen, herunder et trin, skal der i stedet krydses af i "Restaftale ...". 
 
Kombinationsaftale: Aftale nr. ___ af i alt ___ aftaler: For uddannelsesaftaler med elever, hvor flere virksomheder i kombination skal stå for elevens uddannelse. For hvert forløb i virk-somhederne skal der udfyldes og under-skrives en blanket. I de blanke felter angives, hvilket nummer denne aftale har i kombinationens rækkefølge, og hvor mange aftaler forløbet er opdelt i. Kan kombineres med "Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb ...", "2. dels-grundforløb og hovedforløb", "Hovedforløb uden grundforløb" og "Ny mesterlære og hovedforløb". 
 
Restaftale (angiv tidligere gennemførte uddannelsesdele nedenfor): For uddannelsesaf-taler der omfatter den resterende del af uddannelsen for en elev, der tidligere har gennemført en del af den pågældende uddannelse. 
 
Delaftale under skolepraktik eller produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse: For uddannelsesaftaler med elever i skolepraktik eller under produktionsskolebaseret erhvervsud-dannelse. Aftalen kan kun omfatte praktikuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. For skolepraktikelever skal der under pkt. 11 angives, at "Eleven er under uddannelse i henhold til kapitel 7 a i lov om erhvervsuddannelser." 
 
Erhvervsuddannelse for voksne (euv): For uddannelsesaftaler med elever under euv-forløb, dvs. elever, som var fyldt 25 år, da de startede uddannelsen (grundforløbets 2. del eller hoved-forløbet, hvis eleven ikke skulle have grundforløbet)  og eleven følger uddannelsen efter de nye regler efter den 31. juli 2015. Krydset under euv skal kombineres med en angivelse af, hvad uddannelsesaftalen skal omfatte, jf. ovenstående. Er eleven en euv1, skal der krydses af i "Euv uden praktikuddannelse". Hvis eleven er en euv2 eller 3, skal der krydses af i "euv med praktikuddannelse og skoleundervisning". Skal eleven kun have foretaget en kompetencevurdering, skal der krydses af i "Kompetencevurdering ...". En euv-elev skal have foretaget en kompetencevurdering. Kombinationsmulighederne mellem euv med praktikuddan-nelse og aftalens omfang er de samme, som for elever under 25 år. 
 
Tidligere uddannelse/delvist gennemført uddannelse: 
Her kan angives:          - Andet grundforløb end det adgangsgivende, der er helt eller delvist gennemført 
- Periode for uddannelsesaftale eller skolepraktik i samme uddannelse (hvis flere så angiv  periode for sidste aftale) 
- Praktik i udlandet 
- Gennemførte erhvervsuddannelser 
- Bestået højere handelseksamen (hhx) 
- Bestået højere teknisk eksamen (htx) med angivelse af erhvervsfag 
- Bestået anden gymnasial uddannelse, fx studentereksamen eller hf 
- Relevant AMU-uddannelse el.lign. 
- Relevant beskæftigelse 
Skolen skal vejlede om evt. fritagelse/afkortning for dele af uddannelsen på grundlag af tidligere uddannelse eller relevant beskæftigelse. 
 
Kopi af beviser for uddannelse/beskæftigelse/praktik medsendes til skolen. Skolen kan kræve yderligere dokumentation for de angivne oplysninger, eventuelt fra andre skoler.          
Pkt. 7
Registre-
ring
Forbeholdt erhvervsskolen. Uddannelsesaftalen er registreret den:
Erhvervsskolens registrering er ikke i sig selv en garanti for, at parterne har udfyldt uddannelsesaftalen korrekt. 
Skolens registreringspligter fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
Vejledning til punkt 7
 
Erhvervsskolen registrerer aftalen og opbevarer den.
 
Når aftalen er registreret, får elev og virksomhed hver en kopi.
Lønnen er aftalt således:
Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.
Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr.:
pr.
time
uge
måned
Løn under påbygning i hovedforløb?
Ja
Nej
Lønudbetalingsdag:
I henhold til Ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelses-forholdet, herunder mindst de oplysninger der er opregnet i lovens § 2, stk. 2, nr. 1-10. I overensstemmelse med ansættelsesbevisloven kan oplysningerne gives ved henvisning til fx en overenskomst:
Ansættelsesvilkår i øvrigt:
Den normale arbejdstid:
timer pr. 
dag
uge
Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven, herunder de sær-lige regler for elever, samt overenskomsten.
Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er:
Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. lov om erhvervsuddannel-ser § 55, stk. 2.
Pkt. 8
Løn og 
andre 
vilkår
Vejledning til punkt 8
 
Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddan-nelsesområdet eller af lønnævn, jf. § 55 i lov om erhvervsuddannelser. 
 
Af hensyn til AUB's refusion og evt. tilskud fra jobcentret, er det virksomhedens eget ansvar at påføre den voksensats, der er gældende i henhold til virksomhedens overenskomst. Virksom-heden skal selv ansøge AUB og jobcentret herom. 
 
Om ophævelse eller opsigelse henvises til vejledningens punkt 3. 
 
Oplysninger om ansættelsesvilkårene skal anføres i henhold til lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. 
 
Eksempler på vilkår: 
- Adresser på skiftende arbejdssteder, jf. afkrydsningen i punkt 2 
- Oplysninger om tavshedspligt 
- Oplysninger om straffeattest          
Eventuelle vilkår, som ikke følger direkte af lov eller kollektiv overenskomst kræver godkendelse af det faglige udvalg, og skal derfor fremgår af pkt. 11.
Pkt. 9
Udstatio-
nering
Udfyldes kun i forbindelse med udstationering(er)
Følgende dele af praktikuddannelsen (arbejdsopgaver) finder sted i en anden virksomhed eller som praktikuddannelse på en
erhvervsskole:
Hvis udstationeringsvirksomheden og/eller perioden er kendt, angives den herunder:
Navn:
CVR-nr.:
Fra:
Til:
Udstationering i udlandet:
Navn:
Adresse:
Vejledning til punkt 9
 
Ved udstationering forstås, at eleven i dele af aftaleperioden beskæftiges i en eller flere andre virksomheder eller er i supplerende skolepraktik. 
 
Eksempel 1: Hvis virksomhedens godkendelse er betinget af, at visse arbejdsopgaver udføres i en anden virksomhed eller i skolepraktik, anføres disse arbejdsopgaver samt udstationerings-virksomhed. 
 
Eksempel 2: Hvis virksomheden har indgået en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, fx i udlandet, om udførelse af visse arbejdsopgaver. 
 
Den virksomhed, som indgår uddannelsesaftalen, er ansvarlig for den samlede uddannelse, også under udstationering.          
Pkt. 10
Kombina-
tions-
aftaler
Udfyldes kun i forbindelse med kombinationsaftaler
Aftalen er en del  af en sammenhængende kombinationsaftale, og eleven uddannes i den øvrige uddannelsesperiode hos følgende virksomhed(er):
Navn:
CVR-nr.:
Fra:
Til:
Navn:
CVR-nr.:
Fra:
Til:
Navn:
CVR-nr.:
Fra:
Til:
Vejledning til punkt 10
 
Ved kombinationsaftale forstås, at to eller flere virksomheder samarbejder om uddannelses-forløbet og hver for sig har oprettet en selvstændig aftale (delaftale) for den tid, eleven er i virksomheden.
 
Delaftalerne skal tilsammen dække hele uddannelsen. Ved kombinationsaftaler er der ikke selvstændig prøvetid for efterfølgende delaftaler.          
Pkt. 11
Andre
vilkår
Andre vilkår
Vejledning til punkt 11
 
Der kan ikke af parterne foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden vedkommende faglige udvalgs godkendelse.
Pkt. 12
Under- 
skrifter
Parternes underskrifter (aftalen er indgået i henhold til erhvervsuddannelsesloven)
Evt. forældremyndigheds samtykke:
Dato
Virksomhed
Dato
Elev
Dato
Indehaver af forældremyndighed
Dato
Indehaver af forældremyndighed
For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
Oplysninger fra denne aftale registreres af erhvervsskolen i det centrale register (EASY-P). Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og de faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra.
Der kan ikke af parterne foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden vedkommende faglige udvalgs godkendelse.
Vejledning til punkt 12
 
Eleven og virksomheden skal underskrive aftalen.
 
For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
Uddannelsesaftale
Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent
Anlægsgartner, Anlægsteknik
Anlægsgartner, Plejeteknik
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, Anlægsstruktør
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, Brolægger
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, Bygningsstruktør
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, Kloakrørlægger (*)
Autolakerer, Autolakerer
Autolakerer, Vognmaler (*)
Automatik- og procesuddannelsen, Automatikmontør
Automatik- og procesuddannelsen, Automatiktekniker
Automatik- og procesuddannelsen, Automatiktekniker i elektrobranchen
Automatik- og procesuddannelsen, Automatiktekniker i elevatorbranchen
Bager og konditor, Bager
Bager og konditor, Bagværker
Bager og konditor, Brødbager (*)
Bager og konditor, Brødbager med profil (*)
Bager og konditor, Kagekonditor (*)
Bager og konditor, Kagekonditor med profil (*)
Bager og konditor, Konditor
Beklædningshåndværker, Beklædningshåndværker
Beklædningshåndværker, Tekstil- og beklædningsassistent
Beslagsmed, Beslagsmed
Boligmontering, Autosadelmager
Boligmontering, Gardindekoratør
Boligmontering, Gardinmontør (*)
Boligmontering, Møbelpolstrer
Buscchauffør i kollektiv trafik, Buschauffør
Buscchauffør i kollektiv trafik, Buschauffør i kollektiv trafik
Buscchauffør i kollektiv trafik, Kørselsdisponent
Byggemontagetekniker, Byggemontagetekniker
Bygningsmaler, Bygningsmaler
Bådmekaniker, Bådassistent
Bådmekaniker, Bådmekaniker
Cnc-tekniker, CNC-assistent
Cnc-tekniker, CNC-tekniker
Cykel-og motorcykelmekaniker, Cykelmekaniker
Cykel-og motorcykelmekaniker, Cykelmontør
Cykel-og motorcykelmekaniker, Knallertmekaniker
Cykel-og motorcykelmekaniker, Motorcykelmekaniker
Data- og kommunikationsuddannelsen, Datatekniker med speciale i infrastruktur
Data- og kommunikationsuddannelsen, Datatekniker med speciale i programmering
Data- og kommunikationsuddannelsen, IT-supporter
Data- og kommunikationsuddannelsen, Teleinstallationstekniker
Data- og kommunikationsuddannelsen, Telesystemtekniker
Den pædagogiske assistentuddannelse, Den pædagogiske assistentuddannelse
Detailhandelsuddannelse med specialer, Blomsterdekoratør
Detailhandelsuddannelse med specialer, Butiksmedhjælper (*)
Detailhandelsuddannelse med specialer, Dekoratør (*)
Detailhandelsuddannelse med specialer, Dekoratør/ / visual merchandiser
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Boghandel
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Byggemarked, værktøj og beslag
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Dagligvarer
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Farvehandel
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Forbrugerelektronik
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Fotohandel
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Glas, porcelæn og gaveartikler
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Guld, sølv og ure
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Kapitalkædedrift
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Kolonial (*)
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Køkken og bad
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Legetøj og hobbyartikler
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Materialhandel
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Musik, video og software (*)
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Møbelhandel
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Nærbutik
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Optik
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Radio/TV og multimedier
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Sko og læderartikler
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Sport og fritid
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Stormagasin
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Tekstil
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Tekstil, dametøj
Detailhandelsuddannelse med specialer, Salgsassistent, Tekstil, herretøj
Detailslagter, Butik
Detailslagter, Delikatesse
Detailslagter, Detailslagteraspirant
Detailslagter, Fisk og vildt
Detailslagter, Slagtning
Digital media uddannelsen, Multimedie animator
Digital media uddannelsen, Multimedie integrator
Dyrepasser, Dyr i zoologiske anlæg
Dyrepasser, Dyrehandel
Dyrepasser, Dyrepasser, dyr i zoologiske anlæg (*)
Dyrepasser, Dyrepasser, forsøgsdyr (*)
Dyrepasser, Dyrepasser, heste (*)
Dyrepasser, Dyrepasserassistent
Dyrepasser, Forsøgsdyr
Dyrepasser, Hestemanager
Ejendomsservicetekniker, Ejendomsmedhjælper (*)
Ejendomsservicetekniker, Ejendomsservicetekniker
Elektriker, Bygningsautomatik (*)
Elektriker, Elektriker 1
Elektriker, Elektriker 2
Elektriker, El-montør (*)
Elektriker, Installationsmontør
Elektriker, Installationsteknik (*)
Elektriker, Kommunikationsteknik (*)
Elektriker, Styrings- og reguleringsteknik (*)
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Elektronik udviklingstekniker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Elektronikfagtekniker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Medicotekniker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Radio-tv-fagtekniker
Elektronikoperatør, Elektronikoperatør
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Entreprenørmaskinmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Kranmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Landbrugsmaskinmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Landbrugssmed
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Materielmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Personliftmekaniker
Ernæringsassistent, Ernæringsassistent
Ernæringsassistent, Ernæringshjælper
Eventkoordinator, Eventassistent (*)
Eventkoordinator, Eventkoordinator
Film- og tv-produktionsuddannelsen, Film- og tv-assistent
Film- og tv-produktionsuddannelsen, Film- og tv-produktionstekniker
Finansuddannelsen, Bank og realkredit
Finansuddannelsen, Finansuddannelsen (*)
Finansuddannelsen, Liv og pension
Finansuddannelsen, Skadesforsikring
Finmekaniker, Finmekanikassistent
Finmekaniker, Finmekaniker
Finmekaniker, Låsesmed
Finmekaniker, Våbenmekaniker
Fitnessinstruktør, Fitnessinstruktør
Flymekaniker, Flyelektronik
Flymekaniker, Flymekanik
Forsyningsoperatør, El-forsyning (*)
Forsyningsoperatør, Forsyningsoperatør
Forsyningsoperatør, Kraftværk-sektoren (*)
Fotograf, Fotograf
Frisør, Frisør
Frontline PC-supporter, Frontline PC-supporter
Frontline radio-tv supporter, Frontline radio/tv supporter
Gartner, Gartnerassistent
Gartner, Havecentergarter
Gartner, Planteskolegartner
Gartner, Væksthusgartner
Gastronom, Cater (*)
Gastronom, Gastronomassistent
Gastronom, Kok
Gastronom, Smørrebrød og catering
Gastronom, Smørrebrødsjomfru (*)
Glarmester, Alubygger
Glarmester, Aluminium (*)
Glarmester, Glarmester
Glarmester, Glas (*)
Grafisk Tekniker, Grafisk tekniker
Greenkeeper, Greenkeeper
Greenkeeper, Greenkeeper-assistent (*)
Greenkeeper, Greenkeeper-groundsmanassistent
Greenkeeper, Groundsman
Greenkeeper, Groundsmanassistent (*)
Guld- og sølvsmed, Bestiksølvsmed
Guld- og sølvsmed, Butiksguldsmed
Guld- og sølvsmed, Ciselør
Guld- og sølvsmed, Guldsmed
Guld- og sølvsmed, Korpussølvsmed
Guld- og sølvsmed, Ædelstensfatter
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: Auto
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: El
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: Landbrugsmaskiner
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: Stål
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: Tekstil (*)
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: Træ og byggematerialer
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: VVS
Handelsuddannelse med specialer, Handelsass., salg, branche: Værktøj og værktøjsmaskiner
Handelsuddannelse med specialer, Handelsassistent, service (*)
Handelsuddannelse med specialer, Indkøbsassistent
Handelsuddannelse med specialer, Kundekontaktcenter (*)
Handelsuddannelse med specialer, Logistikassistent
Havne- og terminaluddannelsen, Havne- og terminalarbejder
Havne- og terminaluddannelsen, Havnemedhjælper
Hospitalsteknisk assistent, Audiologiassistent
Hospitalsteknisk assistent, Neurofysiologiassistent
Hotel- og fritidsassistent, Hotel- og fritidsassistent
Individuel EUD, Omsorg, sundhed og pædagogik
Individuel EUD,   Kontor, handel og forretningsservice
Individuel EUD, Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Individuel EUD, Teknologi, byggeri og transport
Industrioperatør, Industrioperatør
Industrioperatør, Industrioperatør/montage (*)
Industrioperatør, Industrioperatør-produktivitet
Industrioperatør, Industrioperatør/produktivitet (*)
Industrislagter, Forædler
Industrislagter, Industrislagter
Industrislagter, Kreaturslagter
Industrislagter, Svineslagter
Industriteknikeruddannelsen, Industriassistent
Industriteknikeruddannelsen, Industriassistent (talentspor) (*)
Industriteknikeruddannelsen, Industritekniker - maskin
Industriteknikeruddannelsen, Industritekniker - produktion
Industriteknikeruddannelsen, Industritekniker-maskin (talentspor) (*)
Karrosseriuddannelsen, Karrosseribygger
Karrosseriuddannelsen, Karrosseriopretter
Karrosseriuddannelsen, Karrosserismed
Kontoruddannelse, generel, Generel kontor
Kontoruddannelse med specialer, Administration
Kontoruddannelse med specialer, Advokatsekretær
Kontoruddannelse med specialer, Kontorservice (*)
Kontoruddannelse med specialer, Kundekontaktcenter (*)
Kontoruddannelse med specialer, Lægesekretær (offentlig administration)
Kontoruddannelse med specialer, Offentlig administration
Kontoruddannelse med specialer, Rejseliv
Kontoruddannelse med specialer, Revision
Kontoruddannelse med specialer, Spedition og shipping
Kontoruddannelse med specialer, Økonomi
Kosmetiker, Hud- og skønhedsplejer
Kosmetiker, Kosmetikerassistent
Kosmetiker, Spa- og wellnessbehandler
Kranfører, Kranfører
Kranfører, Kørselsdisponent
Kranfører, Lastbilchauffør med kran
Køletekniker, Køleassistent
Køletekniker, Køletekniker
Laboratorietandtekniker, Basistandtekniker (*)
Laboratorietandtekniker, Laboratorietandtekniker
Lager- og terminaluddannelsen,  Lager og logistik
Lager- og terminaluddannelsen,  Lager og transport
Lager- og terminaluddannelsen, Lager- og terminaldisponent
Lager- og terminaluddannelsen, Lagermedhjælper
Lager- og terminaluddannelsen, Lageroperatør - Lager og logistik (*)
Lager- og terminaluddannelsen, Lageroperatør - Lager og transport (*)
Landbrugets lederuddannelse, Trin 3. Produktionsleder (*)
Landbrugets lederuddannelse, Trin 4. Virksomhedsleder (*)
Landbrugets lederuddannelse, Trin 5. Agrarøkonom (*)
Landbrugsuddannelsen, Jordbrugsmaskinfører
Landbrugsuddannelsen, Landbrugsassistent
Landbrugsuddannelsen, Landbrugsassistent, trin 1 (*)
Landbrugsuddannelsen, Landmand, husdyr
Landbrugsuddannelsen, Landmand, planter
Lastvognsmekaniker, Lastvognsmekaniker
Lastvognsmekaniker, Lastvognsmontør
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Airport service
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Bagage loading
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Bagage sorting
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Brand og redning
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Cargo
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Cleaning
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Fuel
Lufthavnsuddannelsen, Lufthavnsoperatør - Ground handling
Lufthavnsuddannelsen, Transportarbejder i lufthavn
Maritime håndværksfag, Bådebygger
Maritime håndværksfag, Sejlmager
Maskinsnedker, Maskinsnedker
Maskinsnedker, Produktionsassistent, døre og vinduer
Maskinsnedker, Produktionsassistent, møbel
Mediegrafiker, Mediegrafiker
Mediegrafiker, Mediegrafisk assistent (*)
Mejerist, Mejerioperatør
Mejerist, Mejerist
Metalsmed, Gravør
Metalsmed, Jern- og metalsliber
Metalsmed, Metaltrykker
Modelsnedker, Modelsnedker
Murer, Murer
Oliefyrstekniker, Oliefyrstekniker
Ortopædist, Ortopædist
Overfladebehandler, Overfladebehandler
Overfladebehandler, Overfladebehandler-komponenter
Overfladebehandler, Overfladebehandler/komponenter (*)
Overfladebehandler, Overfladebehandler-konstruktion
Overfladebehandler, Overfladebehandler/konstruktion (*)
Personbefordringsuddannelsen, Buschauffør (*)
Personbefordringsuddannelsen, Buschauffør - Bybus- og rutebilkørsel
Personbefordringsuddannelsen, Buschauffør - International turistbuskørsel
Personbefordringsuddannelsen, Kørselsdisponent
Personbefordringsuddannelsen, Rutebilchauffør
Personbefordringsuddannelsen, Turistbuschauffør
Personvognsmekaniker, Personvognsmekaniker
Personvognsmekaniker, Personvognsmontør
Plastmager, Plastmager (*)
Plastmager, Plastmager med speciale i hærdeplast
Plastmager, Plastmager med speciale i termoplast
Plastmager, Plastmedhjælper
Plastmager, Plastspecialist (*)
Plastmager, Specialist i plastproduktion
Procesoperatør, Procesarbejder
Procesoperatør, Procesoperatør
Produktionsgartner, Planteskolegartner, handel
Produktionsgartner, Planteskolegartner, produktion
Produktionsgartner, Planteskolegartnerassistent
Produktør, Produktør
Receptionist, Receptionist
Redder, Ambulanceassistent
Redder, Autohjælp
Serviceassistent, Hospitalsservice
Serviceassistent, Rengøringstekniker
Serviceassistent, Virksomhedsservice
Sikkerhedsvagt, Sikkerhedsvagt
Skibsmekaniker, Skibsassistent (*)
Skibsmekaniker, Skibsmekaniker
Skibsmontør, Industrimontør
Skibsmontør, Skibsmontør
Skiltetekniker, Skiltetekniker
Skorstensfejer, Kedelanlægstekniker
Skorstensfejer, Skorstensfejer
Skov- og naturtekniker, Biotop- og vildtplejer
Skov- og naturtekniker, Natur- og friluftsformidler
Skov- og naturtekniker, Skov- og naturassistent
Skov- og naturtekniker, Skov- og naturplejer
Smed, Energiteknik
Smed, Klejnsmed
Smed, Smed (aluminium) (*)
Smed, Smed (bearbejdning)
Smed, Smed (maritim)
Smed, Smed (rustfast)
Smed, Smed (rustfri) (*)
Smed, Svejser
Smed, VVS-energiteknik (*)
Snedker, Bygningsmontør
Snedker, Bygningssnedker
Snedker, Møbelsnedker
Snedker, Orgelbygger
Snedker, Træoperatør, døre og vinduer
Snedker, Træoperatør, møbel
Social- og sundhedsuddannelsen, Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsuddannelsen, Social- og sundhedshjælper
Stenhugger, Stenhugger
Stenhugger, Stenindustriarbejder (*)
Stenhugger, Stentekniker (*)
Stukkatør, Stukkatør
Støberitekniker, Støberiassistent
Støberitekniker, Støberitekniker - sandstøbning
Støberitekniker, Støberitekniker - støbning i permanente forme
Sundhedsservicesekretæruddannelsen, Sundhedsservicesekretær
Tagdækker, Tagdækker
Tandklinikassistent, Tandklinikassistent
Tarmrenser, Industritarmrenser
Tarmrenser, Tarmrenser
Teater-, udstillings- og eventtekniker, Eventtekniker med speciale i audioteknik
Teater-, udstillings- og eventtekniker, Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik
Teater-, udstillings- og eventtekniker, Teater-, udstillings- og eventteknisk produkt.ass.
Teater-, udstillings- og eventtekniker, Teatertekniker
Teater-, udstillings- og eventtekniker, Udstillingstekniker
Teknisk designer, Teknisk designer, Bygge og anlæg
Teknisk designer, Teknisk designer, Industriel produktion
Teknisk isolatør, Teknisk isolatør
Tjener, Konference- og selskabstjener
Tjener, Tjener
Togklargøring, Klargører til godstog med speciale (*)
Togklargøring, Klargøring og rangering af godstog
Togklargøring, Klargøring og rangering af persontog
Togklargøring, Rangerleder (*)
Træfagenes byggeuddannelse, Alutømrer (*)
Træfagenes byggeuddannelse, Gulvlægger
Træfagenes byggeuddannelse, Tækkemand
Træfagenes byggeuddannelse, Tømrer
Turisbuschauffør, Kørselsdisponent
Turisbuschauffør, Turistbuschauffør
Urmager, Urmager
Vejgodstransportuddannelsen, Flyttechauffør
Vejgodstransportuddannelsen, Godschauffør
Vejgodstransportuddannelsen, Kranfører (*)
Vejgodstransportuddannelsen, Kørselsdisponent
Vejgodstransportuddannelsen, Lastbilchauffør
Vejgodstransportuddannelsen, Renovationschauffør
Vejgodstransportuddannelsen, Tankbilchauffør
Veterinærsygeplejerske, Veterinærsygehjælper
Veterinærsygeplejerske, Veterinærsygeplejerske, Heste
Veterinærsygeplejerske, Veterinærsygeplejerske, Smådyr
Vindmølleoperatør, Mekanik og montage
Vindmølleoperatør, Vingeproduktion
VVS-energi, Rustfast industrimontør (*)
VVS-energi, Ventilationstekniker
VVS-energi, VVS og blikkenslager
VVS-energi, VVS- og energispecialist
VVS-energi, VVS'er (*)
VVS-energi, Vvs-installationstekniker
Væksthusgartner, Væksthusgartner (*)
Væksthusgartner, Væksthusgartner, handel
Væksthusgartner, Væksthusgartner, produktion
Væksthusgartner, Væksthusgartnerassistent
Værktøjsuddannelsen, Værktøjsmager
Værktøjsuddannelsen, Værktøjstekniker
Web-integrator, Web-integrator
Agroskolen (413), 7400 Herning
AMU Fyn (619), 5100 Odense C
AMU Nordjylland (625), 9000 Aalborg
AMU Syd (615), 6000 Kolding
Asmildkloster Landbrugsskole (402), 8800 Viborg
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (940), 3700 Rønne
Business College Syd (158), 6400 Sønderborg
Bygholm Landbrugsskole (404), 8700 Horsens
Campus Bornholm (307), 3700 Rønne
Campus Vejle (162), 7100 Vejle
CELF (327), Lolland/Falster
CPH West, Uddannelsescenter København Vest (180), 2635 Ishøj
Dalum Landbrugsskole (405), 5260 Odense S
Den jydske Haandværkerskole (211), 8370 Hadsten
Diakonhøjskolen, Social- og Sundhedsudd. (987), 8270 Højbjerg
Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole (905), 2000 Frederiksberg
Erhvervsskolen Nordsjælland (320), 3400 Hillerød
Erhvervsskolerne Aars (304), 9600 Aars
EUC Lillebælt (207), 7000 Fredericia
EUC NORD (317), 9800 Hjørring
EUC Nordvest (345), 7700 Thisted
EUC Nordvestsjælland (330), 4300 Holbæk
EUC Sjælland (282), 4700 Næstved
EUC Syd (201), 6400 Sønderborg
Forsvarskommandoen (560), 1434 København K
Frederikshavn Handelsskole (111), 9900 Frederikshavn
Grindsted Erhvervsskole (115), 7200 Grindsted
Grindsted Landbrugsskole (420), 7200 Grindsted
Gråsten Landbrugsskole (406), 6300 Gråsten
Haderslev Handelsskole (116), 6100 Haderslev
Handelsfagskolen (179), 8300 Odder
Handelsskolen København Nord (181), 2800 Kongens Lyngby
Handelsskolen Silkeborg (152), 8600 Silkeborg
HANSENBERG (222), 6000 Kolding
Havredal Praktiske Landbrugsskole (430), 7470 Karup J
Herningsholm Erhvervsskole (215), 7400 Herning
Hotel- og Restaurantskolen (253), 2500 Valby
International Business College (129), 6000 Kolding
Jordbrugets UddannelsesCenter (387), 8330 Beder
Kalø Økologisk Landbrugsskole (410), 8410 Rønde
Kjærgård Landbrugsskole (431), 6740 Bramming
Kold college (274), 5260 Odense S
Københavns Tekniske Skole (223), 2500 Valby
Københavns Universitet - Skovskolen og SKT København (555), 1165 København K
Køge Handelsskole (131), 4600 Køge
Learnmark (125), 8700 Horsens
Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium (132), 7620 Lemvig
Mercantec (348), 8800 Viborg
Niels Brock (130), 1175 København K
Nordjyllands Landbrugsskole (423), 9240 Nibe
Professionshøjskolen København, University College (012), 2200 København N
Professionshøjskolen UC Syddanmark, University College (017), 6705 Esbjerg Ø
Randers Social- og Sundhedsskole (985), 8900 Randers
Ribe Handelsskole (146), 6760 Ribe
Roskilde Handelsskole (149), 4000 Roskilde
Roskilde Tekniske Skole (333), 4000 Roskilde
Rybners (206), 6700 Esbjerg
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse (338), 4200 Slagelse
Skanderborg-Odder Handelsskole (142), 8660 Skanderborg
Skive Handelsskole (153), 7800 Skive
Skive Tekniske Skole (236), 7800 Skive
SKT - Skolen for Klinikass., Tandpl., Kl. Tandtekn (533), 8000 Århus C
Social & SundhedsSkolen (980), 7400 Herning
Social- og Sundhedsskolen Fyn (Odense, Middelfart, Svendborg) (949), 5250 Odense SV
Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg (960), 6715 Esbjerg N
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (984), 8600 Silkeborg
Social- og Sundhedsskolen Syd (955), 6200 Aabenraa
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens (975), 7000 Fredericia
Social- og Sundhedsskolen, Skive, Thisted, Viborg (990), 7800 Skive
SOPU København og Nordsjælland (999), 1120 København K
SOSU C (Brøndby, Gladsaxe, Herlev) (910), 2605 Brøndby
SOSU Nord (Aalborg, Hjørring) (995)
SOSU Nykøbing F (935), 4800 Nykøbing F
SOSU Sjælland (932), 4100 Ringsted
Struer Statsgymnasium (365), 7600 Struer
Svendborg Erhvervsskole (240), 5700 Svendborg
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (329), 5000 Odense C
Tech College Aalborg (202), 9000 Aalborg
Teknisk Erhvervsskole Center (281), 2000 Frederiksberg
Teknisk Skole Silkeborg (235), 8600 Silkeborg
TietgenSkolen (343), 5000 Odense C
Tradium (388), 8900 Randers C
Tønder Handelsskole (159), 6270 Tønder
UCplus A/S (550), 2740 Skovlunde
UCR - Slagteriskolen (262), 4000 Roskilde
Uddannelsescenter Holstebro (340), 7500 Holstebro
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (337), 6900 Skjern
Varde Handelsskole (160), 6800 Varde
VIA University College (270), 8240 Risskov
Vejen Handelsskole (161), 6600 Vejen
Vestfyns Handelsskole (104), 5620 Glamsbjerg
Viden Djurs (312), 8500 Grenaa
ZBC, Zealand Business College (341), 4700 Næstved
Aalborg Handelsskole (102), 9100 Aalborg
Århus Købmandsskole (103), 8000 Århus C
Århus Social- og Sundhedsskole (986), 8200 Århus N
AARHUS TECH (203), 8200 Århus N
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