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DER UDDANNER LÆRLINGE OG ELEVER



Hvad er Lærepladsfællesskabet?
Det er et nyt tilbud til alle DI’s medlemmer. Fællesskabet er for alle 
virksomheder, der allerede uddanner lærlinge og elever, eller har 
interesse i at komme i gang med at uddanne.

19.000 lærlinge og elever 
Så mange tager hver morgen på arbejde hos et medlem af DI. Hver 
gang en virksomhed uddanner en elev eller lærling, er de med til at 
sikre, at vi i fremtiden har dygtige faglærte. Det skal vi være rigtigt 
stolte af og vi skal vise omverdenen, at virksomheder løfter et stort 
uddannelsesansvar. Forældre, politikere og potentielle lærlinge og 
elever skal se, hvor mange virksomheder, der uddanner. De skal 
se, at der er gode muligheder for en uddannelse og karriere i deres 
lokalområde. 

Hvordan kommer jeg med i DI Læreplads
fællesskabet? 
Virksomheden tilmelder sig fællesskabet og tilknytter en eller flere 
medarbejdere, der fx har lærlinge og elever som ansvarsområde 
eller interessefelt. 

Kom med i fællesskabet på: lærepladsfællesskabet.dk

Hvad koster det? 
Fællesskabet er en service, som er inkluderet i medlemskabet af DI. 
Alle DI’s medlemmer kan være med i fællesskabet. 

Hvad får du i fællesskabet? 

En online værktøjskasse 
Skabeloner, vejledninger og tips og 
tricks til at uddanne i hverdagen

Webinarer, inspirationsmøder 
og netværk
Vi skal lære af hinandens erfaringer 
og blive klogere

Markedsføringsmaterialer 
Du får klistermærker, merchandise, 
logo mm. til print og digitalt brug, 
så du kan vise omverdenen, at du/I 
har lærlinge og elever i virksomhe-
den

Stærke alliancer i lokalområdet
Mulighed for at være med i folke-
skolesamarbejde, øget rekruttering 
og flere lærepladser i dit lokalom-
råde

Nyt fra fællesskabet
Du modtager ét nyhedsbrev om 
måneden og invitation til vores 
webinarer. Du kan også følge os på 
Facebook – find os ved at søge på 
DI Lærepladsfællesskabet. 
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