
Vejledning. 
Godkendelse af rederi  
som praktiksted for  
skibsmekanikerelever
Når et rederi ønsker at være praktiksted for skibsmekanikerelever, skal rederiet 
godkendes som praktiksted. 

Godkendelsesprocessen
Ansøgning til godkendelse som praktikplads kan ske på en af følgende måder:

1. Ansøgning om godkendelse sker igennem Industriens uddannelser. Der 
indsendes et ansøgningsskema via Industriens Uddannelsers hjemmeside.  
 
Ansøgningen til godkendelse som praktikplads skal indeholde oplysninger 
om rederiets data, samt oplysninger på den uddannelsesansvarlige. Der skal 
desuden laves en beskrivelse af virksomheden med følgende oplysninger: 
 
• Brancheoplysninger
• Antal beskæftigede herunder relevante faglærtes kvalifikationer 
• Angivelse af hvor ofte rederiet beskæftiger sig med delopgaver inden for   

 skibsmekanikerens arbejdsområde (findes som afkrydsningsskema)

Industriens Uddannelser arbejder sammen med Det Faglige Udvalg for Ma-
ritime Metaluddannelser omkring godkendelsen som praktiksted og vil sør-
ge for et personligt fremmøde til godkendelse af praktikstedet, hvis dette er 
påkrævet og muligt. 

2. Ansøgning går gennem praktikpladsen.dk, hvor rederiet opretter en virk-
somhedsprofil. Ansøgningen sendes direkte fra praktikportalen til Det Fag-
lige Udvalg for Maritime Metaluddannelser. 

 

Rekruttering
En praktikplads kan slås op på praktikpladsen.dk. Rederiet er velkommen til at 
slå elevstillingen op andre steder2.
 
Uddannelsesaftale
Rederiet udarbejder en uddannelsesaftale, som indgås mellem elev, rederi og 

2 Er det ikke muligt at rekruttere en elev, vil den ubesatte elevplads figurere på en AUB-afgift med mindre, det kan 
  dokumenteres, at elevstillingen har været opslået på praktikpladsen.dk tre måneder forinden. 

https://iu.dk/
http://praktikpladsen.dk


uddannelsesinstitution. Uddannelsesaftalen kan hentes på undervisningsmi-
nisteriet hjemmeside. Her findes også vejledninger til udfyldelse af uddannel-
sesaftalen.

Økonomi
Rederiet betaler overenskomstfastsat lærlingeløn. Når eleven er på skoleop-
hold modtager rederiet refusion (AUB3). 

Økonomi for elever over 25 år
Er eleven over 25 år ved begyndelsen af uddannelsen, kan eleven få voksen-
lærlingeløn. Refusionen for skoleperioderne bliver dermed tilsvarende højere. 

Kontaktinformation for erhvervsskole

EUC Nord, 
Hånbækvej 50
9900 Frederikshavn 
Telefon: 72 24 60 00
www.eucnord.dk

3 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler

