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BLIV VOKSENLÆRLING
Vil du stå stærkere på arbejdsmarkedet, så bliv voksenlærling.
Som voksenlærling får du en uddannelse og bedre muligheder for job.

Hvem kan blive voksenlærling?
Som voksenlærling er du mindst 25 år. Du er typisk ikke faglært eller også har
du en forældet uddannelse bag dig. Det kan også være, at du er faglært, men
har været ledig i mere end 6 mdr. Du kan i princippet uanset baggrund indgå
en voksenlærekontrakt - men der gælder forskellige regler i forhold til, hvorvidt
din arbejdsgiver kan få voksenlærlingetilskud.

Skiftevis skole og praktik
Et lærlingeforløb har skiftevis skole- og praktikperioder. Uddannelsen tager
mellem 2 og 4 år, med mindre du har relevant erfaring, så du kan gennemføre
uddannelsen hurtigere.

Løn og tilskud
Lønnen varierer fra cirka 17.000 kr. til 19.000 kr. om måneden. Der er mulighed
for, at din arbejdsgiver i visse tilfælde kan få et voksenlærlingetilskud.
Tilskuddet er på enten 40 kr. eller 30 kr. i timen afhængigt af, om du som lærling kommer fra ledighed eller ufaglært beskæftigelse.

HVORFOR
VOKSENLÆRLING?
Som voksenlærling får du:
• Garanti for overenskomstmæssig løn for ikke faglærte under uddannelsen
• Job og en faglært uddannelse på samme tid
• Godt netværk på arbejdspladsen
• Papir på kvalifikationerne, så du er rustet til fremtidens arbejdsmarked

Hvordan gør jeg?
Start med at tale med en studievejleder eller faglærer på den erhvervsskole,
hvor din ønskeuddannelse udbydes, om hvordan dit uddannelsesforløb kan se
ud for dig. Derefter skal du selv finde en læreplads.
Husk også at kontakte din a-kasse, hvis du bliver voksenlærling,
så du er godt sikret.

Det eneste, jeg fortryder,
er, at jeg ikke gik i gang med
uddannelsen tidligere.
DAN MEIRUP ANDERSEN, 32 ÅR,
INDUSTRITEKNIKER-ELEV,
CNC TEAM

Jeg havde lyst til at
udfordre mig selv og få
papir på alt det, jeg
rent faktisk kan.
GITTE LØKKEGAARD,
37 ÅR, KONTOR- OG
ADMINISTRATIONSELEV,
MR-SCANNER.DK

Det var en udfordring
at finde det rette spor,
men at svejse og bruge mine
hænder - det var lige mig.
Nu har jeg fundet en uddannelse
og en læreplads, jeg er glad for.
NIKIE-EA BRINCH MATHIASEN,
28 ÅR, KLEJNSMED-ELEV,
R82

KONTAKTPERSONER
Kurt Skov, Erhvervsvejleder
Jobcenter Horsens. 76 29 47 33
ksk@horsens.dk
Elsebeth V. Andersen, Beskæftigelsesrådgiver
Jobcenter Horsens. 76 29 48 65
evan@horsens.dk
Ole Sandberg, Virksomhedskonsulent
Jobcenter Hedensted. 79 75 54 00
ole.sandberg@hedensted.dk
www.horsens.dk/blivvoksenlærling

