
Januar 2008

Meddelelse til erhvervsskolen om 
OPHÆVELSE AF UDDANNELSESAFTALE 

Virksomheden sender ophævelsen til den erhvervsskole, der har registreret uddannelsesaftalen

Pkt. 1 
Parterne

Virksomhedens navn og adresse:

Tlf.nr.:

Evt. mobiltlf./e-post:

CVR-nr.:

Elevens navn og adresse:

Tlf.nr.:

Evt. mobiltlf./e-post:

CPR-nr.:

Vedr. aftale indgået for perioden: til:

i uddannelse/speciale:

Pkt. 2 
Ophæv- 
elsen

Uddannelsesaftalen er ophævet med virkning pr. den: (her angives sidste lønningsdag)

Uddannelsen af ovennævnte elev er ophævet således (sæt x):

Efter gensidig aftale

Ensidigt af virksomheden

Ensidigt af eleven

I prøvetiden

Efter prøvetiden

Eleven skal have bevis for delvis gennemført praktikuddannelse. Blanketten kan rekvireres på erhvervsskolerne.

Pkt. 3 
Under-  
skrifter

Parternes underskrifter

Dato Virksomhed

Dato Elev

Dato Indehaver af forældremyndighed

Dato Indehaver af forældremyndighed

Det er frivilligt for eleven at skrive under. Hvis eleven underskriver og eleven er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra 
forældremyndighedens indehaver. 
Oplysninger fra denne blanket registreres af erhvervsskolen i et centralt register (EASY-P). Arbejdsgivernes Elevrefusion og de faglige 
udvalg har adgang til oplysninger herfra.

Pkt. 4 
Registre- 
ring

Forbeholdt erhvervsskolen. Ophævelsen registreret den:

Evt. forældremyndigheds samtykke:

Postnr.: By: Postnr.: By:
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