
Virksomheden er forpligtiget til
• at sikre at forpraktikanten under hele uddannelsesperioden er knyttet til èn 

voksen uddannelsesansvarlig kontaktperson på arbejdspladsen
• at give løbende instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikker-

heds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
• at give forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og 

tilrettelægger forpraktikantens deltagelse i arbejdsopgaver med sigte på at 
vedkommende - på ”begynderstadiet” - tilegner sig det anvendte fagsprog 
og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse

• at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele 
aftaleperioden.

Dog er der gjort brug af de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende 
bemyndigelser og dispensationer m.v., hvorefter der for forpraktikanter på 
Struktør- og Brolæggeruddannelsens område kun må arbejdes med:
• afkorter
• bindemaskine
• transportør
• fliselægger
• boremaskine med patron op til 13 mm.
• slagboremaskine/borehammer med patron op til 13 mm. i indtil 30 minut-

ter om dagen
• skruemaskine med et vibratorniveau op til 3m/s2

Har DU plads til unge med ekstra energi til andet 
og mere end klasseværelset

Bygge og Anlæg
Forpraktik inden for

Til  

virksomheder

Brita Billing, uddannelseskonsulent
AMU-Vest. Mobil: 7914 0306

Ole Olesen, uddannelsesvejleder 
Esbjerg kommune. Mobil: 2052 2256



Der er nu mulighed for at virksomheder, inden for 
anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, som er medlem 
af Dansk Byggeri kan indgå en aftale med en ung om forpraktik. 
Det gælder for alle virksomheder, der er godkendt som 
praktikvirksomhed inden for struktør området

Mange unge ved ikke hvilket uddannelsesvej de skal vælge, derfor er 
her en enestående mulighed for virksomheder til at få en ung ud i 
forpraktik på maks. 6 mdr. til gældende overenskomst. 

Målet er, at få den unge til at afprøve evner og interesser for det 
valgte fag og at virksomheden kan danne sig et indtryk ad den unges 
personlige, almene og faglige kvalifikationer. Og måske også fastholde 
den unge i beskæftigelse med henblik på uddannelse.

På sigt er planen at mindske frafaldet blandt elever undervejs i selve 
uddannelsen, du få som virksomhed en god medbestemmelse til at 
klæde din kommende elev på i det valgte fag.

Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, 
og indtil de fylder 18 år.

Ved indgåelse af aftale om forpraktik mellem en virksomhed og en ung 
anvendes en officiel ansættelsesaftale.

Kopi af den underskrevne ansættelsesaftale sendes til Det faglige 
udvalg for Struktør- og Brolæggeruddannelsen, som registrerer 
aftalen og sender en bekræftelse til virksomheden og forpraktikanten, 
hvorefter forpraktikforløbet kan begyndes.

Hele forpraktikken er omfattet af den til enhver tid gældende 
overenskomst på uddannelsesområdet mellem Dansk Byggeri og 3F.

Ved aftalens start udleverer virksomheden mindst et sæt arbejdstøj og 
sikkerhedssko til forpraktikanten.

Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med 5 
arbejdsdages varsel.


