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SKOLEOPLÆRING
DIN UDDANNELSESGARANTI



CENTER FOR SKOLEOPLÆRING
Som elev på Aalborg Handelsskole har 
du uddannelsesgaranti. Det betyder, 
at du har mulighed for at færddiggøre 
din uddannelse i Center for Skoleop-
læring, hvis du ikke har en læreplads 
hos en virksomhed. Det gælder inden 
for specialerne 

• kontor med speciale administration

• kontor med speciale økonomi

• handel med speciale salg

• handel med speciale indkøb

• detail salgsassistent, uden profil 

I Center for Skoleoplæring kommer 
du til at arbejde med mange af de op-
gaver, som hvis du havde en ordinær 
læreplads i en virksomhed.

OPTAGELSE I SKOLEOPLÆRING 

Du har mulighed for at søge optagelse 
i Center for Skoleoplæring, hvis du ikke 
har underskrevet en uddannelsesaftale 
med en virksomhed, uforskyldt har 
mistet din læreplads eller afslutter en 
kortaftale med en virksomhed. 

For at søge optagelse i skoleoplæring 
SKAL du opfylde følgende krav:

• Være registreret som lærep-
ladssøgende senest 8 uger før 
afslutning af grundforløb/studieår.

• Have en synlig profil på  
www.laerepladsen.dk

• Gennemført dit grundforløb/studieår 
eller have bestået lignende krav

• Have gjort en indsats for at finde en 
læreplads i en virksomhed.

• Deltaget i informationsmødet om-
kring optagelse i skoleoplæring, 
som afholdes omkring afslutningen 
af dit grundforløb/studieår

SÅDAN BLIVER DU OPTAGET

Du SKAL deltage i et informations-
møde for at bevare din ret til optagelse 
i skoleoplæring. Umilddelbart efter 
informationsmødet skal du sende en 
ansøgning til Center for Skoleoplæring 
om optagelse. Der vil blive informeret 
om alle praktiske oplysninger vedr. 
ansøgning m.m. til informationsmødet.

Herefter vil du blive indkaldt til en in-
dividuel EMMA-samtale. Det er op til 
Center for Skoleoplæring at vurdere, 
om du opfylder EMMA-kriterierne. 
Du skal både før og under dit forløb 
i Center for Skoleoplæring opfylde  
kriterierne.

Du skal starte i Center for Skoleop-
læring præcis én måned efter afsluttet 
grundforløb/studieår.
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Jeg er rigtig glad for, at jeg kunne fuldføre min uddannelse i skoleop-

læring. Her fik jeg mulighed for at arbejde med nogle af de opgaver, 

som jeg også ville kunne få i en virksomhed. Skoleoplæringen har 

samtidig lært mig rigtig meget ift., hvordan en virksomhed fungerer 

og hvordan de forskellige afdelinger arbejder sammen. De mange 

forskellige opgaver gør, at jeg føler mig klar til at indgå og varetage 

en lang række opgaver i en virksomhed.

Marianne Kanto

“

E = EGNET
Du skal være egnet til at gennem-
føre uddannelsen, og du skal være 
parat til at udvikle dig både fagligt 
og personligt. Derudover skal du 
kunne fungere på arbejdsmarke-
det. Det vil sige, at du kan fungere 
socialt, du kan samarbejde, og du 
kan overholde mødetider, pauser 
osv.

M = MOBIL OG GEOGRAFISK
Du skal aktivt søge efter, og tage 
imod en praktikplads, uanset hvor 
den er placeret i hele landet.

M = MOBIL FAGLIGT
Hvis dit grundforløb giver adgang 
til flere specialer, skal du være klar 
til at søge og modtage en praktik-
plads inden for alle disse områder.

A = AKTIV SØGENDE
Du skal være aktiv i din søgning 
efter praktikplads. Du skal tage 
imod de praktikpladser, som du 
bliver tilbudt.

Du skal have oprettet en profil på 
www.laerepladsen.dk, og din profil 
skal være synlig for virksomheder.

EMMA-KRITERIERNE
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ØKONOMI
Når du er optaget i Center for 
Skoleoplæring får du en skoleop-
læringsydelse. Ydelsen fastsættes 
på de årlige finanslove. Ydelsen er 
skattepligtig som A-indkomst.

Du skal ikke betale ATP og AM-
bidrag af ydelsen. Du kan ikke få 
udbetalt skoleoplæringsydelse, 
hvis du modtager anden form for 
offentlig ydelse.

Du kan få befordringsgodtgørelse 
efter gældende regler.

VIRKSOMHEDS- 
FORLAGT OPLÆRING
Som elev i Center for Skoleop-
læring har du mulighed for at 
komme i Virksomhedsforlagt 
Oplæring  (VFO). 

Oplæringen er med til at styrke dine 
faglige og personlige kompeten- 
cer. Samtidig skaber den grobund 
for, at du og virksomheden lærer 
hinanden at kende, hvilket efterføl-
gende kan fører til en delaftale, 
eller et restlæreforhold.

En VFO-periode kan vare fra én 
uge og op til tre uger i samme virk-
somhed (ét CVR-nr.). Du kan i din 
tid i Center for Skoleoplæring være 
i VFO i maksimalt 6 uger.

Er du i VFO, modtager du skole-
oplæringsydelse fra Center for 
Skoleoplæring.

DAGLIGDAGEN I SKOLEOPLÆRING

Mit forløb i Center for Skoleoplæring gav mig et rigtig godt indblik 

i kontoruddannelsen – både hvad angår arbejdsopgaver i en virk-

somhed, men også selve strukturen og virksomheders opbygning. 

Der har samtidig været rigtig meget hjælp og støtte undervejs. For 

eksempel har skolens konsulenter hjulpet med at finde den helt rig-

tige læreplads for mig. Jeg var derfor 100% motiveret, da jeg i mit 

forløb fik tilbudt en ordinær læreplads i en virksomhed. 

Jannie Christensen

“

Målet med at være i vores Center for 
Skoleoplæring er altid at finde en lære-
plads i en virksomhed. Lykkes dette 
ikke har du dog mulighed for at færdig-
gøre din uddannelse i skoleoplæring.

Elever i skoleoplæring skal opnå de 
samme praktikmål som elever med 
en uddannelsesaftale. I Center for 
Skoleoplæring arbejder vi med Ud-
dannelsesnævnets oplæringsplaner, 
som er med til at sikre dette.

Kontor- og Handelselever arbejder 
i vores simulerede B2B handelsvirk-
somheder, som har adresse på Lan-
gagervej 16. Virksomhederne er en del 
af et større netværk i både Danmark 
og udlandet.

Vores Detailelever arbejder med teo- 
retiske og kreative opgaver på Lang-
agervej 16, og derudover er der 
mulighed for at få praktisk erfaring i 
vores fysiske butik Detailshoppen samt 
igennem vores projekter med flere ”rig-
tige” butikker i Aalborg om omegn.



SKOLEOPLÆRING
Vil du vide mere om skoleoplæring? 

Aalborg Handelsskole 
Langagervej 16 
9220 Aalborg Øst
www.ah.dk

Leder, Center for Skoleoplæring
REGITZE LARSEN
rla@ah.dk
Tlf. 2710 5906


