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Det vigtigste papir er uddannelsesaftalen

Vær åben og gennemsigtig!

Spørg eksperterne

Det vigtigste papir er uddannelsesaftalen, og her noterer du, hvilken overenskomst, 
der gælder for uddannelsesforholdet. Husk også, at uddannelsesaftalen skal 
underskrives af både virksomhed og lærling før lærlingen begynder sin oplæring i 
virksomheden (er lærlinge under 18 år skal aftalen også underskrives af den eller 
de, der har forældremyndigheden). 

Den anden ting handler om, at gennemsigtighed og åbenhed skaber tillid og 
tryghed. Og hvis du opfordrer lærlingen til selv at holde styr på sine timer og  
andre ting, som lærlingen har krav på i sin overenskomst, så har I bedre mulighed 
for at tale om det, hvis der opstår tvivl eller uenighed.

Arbejdsgiverforening og fagforening kan hjælpe, rådgive og vejlede om love og 
regler – det er faktisk dem, der laver overenskomstreglerne om løn og arbejdsvilkår 
for lærlinge. Som medlem af den arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation, som 
tegner overenskomster på uddannelsesområdet, er det altid muligt at få et godt råd 
og hjælp undervejs i uddannelsesforløbet. I kan også få hjælp på skolen eller hos det 
faglige udvalg hos sekretariatet for Jordbrugets uddannelser.
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https://futurefood.nu/podcasts/episode-3-det-formelle-aftaleforhold/?si=x3bUR12fRqqNZGUn3cxdSQ
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Bliv godkendt som oplæringsvirksomhed 

Du ansøger om at blive oplæringsvirksomhed hos Jordbrugets Uddannelser.  
Find ansøgning på jordbrugetsuddannelser.dk her

Ansæt en lærling

Når din virksomhed er godkendt som oplæringsvirksomhed, kan du ansætte lærlinge. 
Find en guide til at ansætte lærlinge på jordbrugetsuddannelser.dk her

Uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftalen er det formelle papir, når du ansætter en lærling, og her noteres den 
specifikke overenskomst, som lærlingen er dækket af. Vær omhyggelig med at få angivet 
den rigtige titel på overenskomsten, dvs branche og overenskomstens parter.

Uddannelsesaftalen kan udfyldes digitalt, eller du kan printe en pdf-udgave og udfylde den 
i hånden. Du kan få hjælp til at udfylde uddannelsesaftalen på lærlingens erhvervsskole.

Her kan du finde både pdf og digital udgave af uddannelsesaftalen:

• Undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk her 
• Jordbrugets Uddannelsers hjemmeside, jordbrugetsuddannelser.dk her

Find den rette overenskomst på GLS-As hjemmeside her

Læs mere

Læs mere om lærlingeløn og overenskomster på Jordbrugets  
Uddannelsers hjemmeside, jordbrugetsuddannelser.dk her

Læs mere om 3F Den Grønne Gruppe på www.3f.dk her
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Hvis du vil ansætte en lærling
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https://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/ansoegning/1904055836901715
https://jordbrugets-uddannelser.herokuapp.com/files//PDF Filer/Faktuel guide.pdf
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/oplaering/uddannelsesaftaler/indgaa-uddannelsesaftaler
https://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/uddannelsesaftaler-445758882758762
http://www.gls-a.dk/overenskomst/
https://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/elevl%C3%B8n-og-overenskomster-445758108909671
https://www.3f.dk/om-3f/grupperne/den-groenne-gruppe
https://futurefood.nu/podcasts/episode-3-det-formelle-aftaleforhold/?si=x3bUR12fRqqNZGUn3cxdSQ

