
GUIDE OM 
VOKSENLÆRLINGE
Om tilskudsregler og 
ansøgningsprocesser
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VOKSENLÆRLINGE:
EN INVESTERING I 
MODEN 
ARBEJDSKRAFT

I nogle brancher kan det være svært at få fingrene i den 
arbejdskraft, der er brug for. Måske fordi der er mangel 
på lærlinge inden for feltet – eller måske fordi jobbet 
kræver en tand mere modenhed end i andre brancher. I 
sådanne tilfælde kan virksomheder med fordel 
undersøge muligheden for at tage voksenlærlinge.

Hvis virksomheden vælger at ansætte en 
voksenlærling, kan den, afhængigt af lærlingen, få 
tilskud til de øgede lønomkostninger. Tilskuddet dækker 
tilnærmelsesvist differencen mellem den løn, 
virksomheden er forpligtet til at udbetale til 
voksenlærlingen, og lønniveauet for en ung lærling. Der 
er også mulighed for at uddanne nuværende med-
arbejdere f.eks. ufaglærte igennem tilskudsordningen.

Der er dog nogle ting, der skal være på plads, før 
virksomheden kan modtage tilskud til en voksenlærling. 
Denne folder tager dig igennem de vigtigste punkter og 
anbefaler en proces. 
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Kontakt den lokale erhvervsskole for at få 
afklaret voksenlærlingens 
uddannelsesforløb

Voksenlærlingen kontakter jobcentret for 
at få skriftlig erklæring på 
tilskudsberettigelse (størrelse og periode)

Udfyld ansøgningsskema og send det til 
jobcentret senest en måned efter 
praktikperioden starter

Lav en uddannelsesaftale med lærlingen

Kontakt AUB for at få lønkompensation i 
skoleperioden

KOM I GANG MED 
VOKSENLÆRLINGE

Læs mere på www.star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-
redskaber/voksenlaerling/
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REGLER FOR TILSKUD 
TIL VOKSENLÆRLIGE
At ansætte en voksenlærling kan være en uoverskuelig 
proces. Hvilke regler gælder for aftalen? Hvordan er 
uddannelsesforløbet? Hvad kan virksomheden få i 
tilskud? Desværre er der ikke noget entydigt svar på de 
oftest stillede spørgsmål, men følgende skema giver et 
overblik over nogle vigtige forhold i den indledende fase.

Læs mere på www.star.dk/indsatser-og-
ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/

Ansættelse Uddannelse Ledighedskrav
Positiv-
liste

Tilskud

L
e

d
ig

e

Ufaglærte og 
faglærte med 
forældet uddannelse

Intet krav om 
forudgående 
ledighed

Nej
45 kr./t. under 
hele 
uddannelsen

Faglært
Ledighed over 
6 måneder

B
e

sk
æ

ft
ig

e
d

e

Ufaglærte - Ja
30 kr./t. I op til 
2 år



YDERL IG ERE 
REG LE R,  I  BØR VÆ RE
OP MÆRKSO MME P Å

I tillæg til skemaet på forrige side er der 
en håndfuld regler, man skal være 
opmærksom på, når man søger om 
tilskud til voksenlærlinge. Er du i tvivl, 
kan du søge hjælp på det lokale 
jobcenter eller på www.star.dk.

Forbehold for tilskud til voksenlærlinge

• Lærlingen skal være fyldt 25 år, når 
uddannelsesaftalen indgås.

• Virksomheden får kun tilskud i praktikperioderne, og 
tilskuddet forudsætter, at virksomheden ansætter 
lærlingen til voksenløn igennem praktikperioden. 
Voksenlønnen skal min. svare til en 
overenskomstmæssig løn for en ufaglært voksen.

• Virksomheden kan ikke få tilskud, hvis denne 
modtager anden støtte til lærlingen.

Nedenfor følger nogle af de vigtigste forbehold, der 
gælder tilskud til voksenlærlinge.
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• Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned efter 
uddannelsesaftalens start. Ansøgningen afgøres af 
lærlingens opholdskommune.

• Tilskuddet er underlagt EU’s de minimis-ordning, 
hvilket betyder, at virksomheden ikke må modtage 
sammenlagt over 1,5 mio. kr. i støtte over en 
periode på 3 regnskabsår.

7



H A R  I  S P Ø R G S M Å L ?

Så kontakt Lærlingeindsatsen:

Lise Andersen
Konsulent

Tlf.: 3377 4543
Mobil:  4022 7903
llan@di.dk

Adam Knox Martin
Konsulent

Tlf.: 3377 4629
Mobil:  2683 8554
adkm@di.dk


