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Skoleoplæring er et tilbud til dig, som ikke 
har indgået en uddannelsesaftale, når 
du afslutter grundforløbet, eller hvis du 
uforskyldt mister din læreplads. 



Hvad er skoleoplæring?
Skoleoplæring er et tilbud til dig, som ikke 
har indgået en uddannelsesaftale, når 
du afslutter grundforløbet, eller hvis du 
uforskyldt mister din læreplads. Når du 
er i skoleoplæring, fungerer skolen som 
din ”mester”. Uddannelseslængden er 
den samme, som hvis du er i lære hos en 
mester. Det er samme vekselvirkning mellem 
skoleoplæring og skoleophold som ved en 
ordinær uddannelsesaftale. Skoleoplæringen 
foregår bare på skolen i stedet for i en 
virksomhed. Så vidt det er muligt, vil skolen 
udstationere/udlåne dig til mestre i kortere 
eller længere perioder under skoleoplæring. 
Dels for at give dig så bred en oplæring som 
muligt, og dels for at du og en mester kan 
lære hinanden at kende med henblik på en 
evt. restaftale. 

Får du en uddannelsesaftale (kortaftale/
restaftale), mens du er i skoleoplæring, 
fortsætter du din uddannelse hos din nye 
mester. Dog skal du være opmærksom på, at 
når du får en kortaftale/restaftale, er der en 
gensidig prøvetid på tre måneder.

Over 25 år  
Er du over 25 år, skal du være opmærksom 
på, at der ikke eksisterer voksengodtgørelse 
under skoleoplæring. Du får den samme 
løngodtgørelse, som en elev over 18 år. 

Hvis du mister din læreplads  
Hvis du uforskyldt mister din læreplads 
på grund af virksomhedslukning (konkurs) 
eller lignende, kan du også blive optaget 
i skoleoplæring. Mister du din læreplads 
uforskyldt, skal du snarest kontakte skolen 
med henblik på optagelse i skoleoplæring. 
Skriv ikke under på en ophævelse af din 
uddannelsesaftale uden at have talt med os 
først. 

Prøvetid  
Der er ingen prøvetid indenfor 
skoleoplæringsordningen men skolen skal 
løbende vurdere, om du opfylder EMMA-
kravene. EMMA-kravene er beskrevet på 
næste side. 
 
Sådan kommer du i 
skoleoplæring
Du skal:
• Bestå grundforløbet
• Erklæres egnet af skolen
• Være tilmeldt skolens lærepladsregister, 

når du afslutter grundforløbet
• Have en synlig profil på lærepladsen.dk
• Skrive en ansøgning til skolen
• Reagere på de henvendelser, der 

kommer fra skolen inden for de fastsatte 
tidsfrister

• Møde på skolen, når du bliver indkaldt 
til informationsmøde. Der er mødepligt, 
så kommer du ikke til dette møde, vil 
du ikke længere være berettiget til 
skoleoplæring

• Være aktivt søgende under hele 
GF2 før skoleoplæring påbegyndes 
(optagelsesperiode)

• Tilmelde dig e-boks. Alle informationer 
fra skolen bliver sendt til din e-boks

Kortaftale 
Hvis du efter en kortaftale står uden 
læreplads er du berettiget til optagelse til 
skoleoplæring. 

Løngodtgørelsen  
Som skoleoplæringselev får du 
løngodtgørelsen udbetalt af skolen. 
Du optjener ikke feriepenge, når du er i 
skoleoplæring.  

Satserne
Elever under 18 år: 854 kroner pr. uge

Elever på 18 år og derover:
• Elever på 1. år af hovedforløbet:  

2.045 kroner pr. uge
• Elever på 2. år af hovedforløbet:  

2.250 kroner pr. uge
• Elever på 3. år af hovedforløbet:  

2.489 kroner pr. uge
• Elever på 4. år og derover på 

hovedforløbet: 2.930 kroner pr. uge.

Bemærk 
Der er enkelte uddannelser, hvor der ikke 
tilbydes  skoleoplæring på Learnmark 
Tech. Kontakt vores vejleder, for at høre 
om der kan tilbydes skoleoplæring inden 
for din uddannelse. 



Kontakt 

Har du spørgsmål er du velkommen  
til at kontakte:  

Gitte Østergaard 
T: 88 16 36 72 
E: boe@learnmark.dk  

Jacob Bismuth 
T: 42 12 73 49 
E: jabi@learnmark.dk 

Kian Frederiksen
T: 42 12 73 17
E: kf@learnmark.dk

Kim Sundall Aagaard
Lærepladskonsulent
M: 4212 7420
E: ksaa@learnmark.dk

Egnet
Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal 
vurdere, om du er egnet såvel fagligt som 
personligt til videre uddannelse inden for det 
skoleoplæringsområde, du ønsker optagelse i.  
Eksempel: Du skal være åben, servicemindet og 
moden. 

Geografisk mobil
Du skal søge de lærepladser, du får anvist, også 
selvom de ligger et stykke fra din bopæl. 
Eksempel: Du bor i Horsens og får tilbudt læreplads 
i Skanderborg.

Fagligt mobil
Du skal være parat til at påbegynde en anden eller 
beslægtet uddannelse inden for dit grundforløb. 

Aktivt søgende
Du skal selv gøre en stor indsats for at finde 
en læreplads både i perioden, hvor du venter 
på optagelse til skoleoplæring og under 
hele skoleoplæringsforløbet. Du skal kunne 
dokumentere, hvor du har søgt i form af 
ansøgninger, afslag og evt. kontaktpersoner.
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