
Erfaringer fra Metro-byggeriet
Da byggeriet af Metro Cityringen sendes i udbud i 2008, stiller Metroselskabet ingen krav 
om praktikpladser. I dialog med Metroselskabet, Copenhagen Metro Team, Ansaldo, 3F, 
BAT-kartellet, Dansk Byggeri og 3F indgås senere en partnerskabsaftale med henblik på at 
sikre så mange praktikpladser som muligt. Målsætningen aftales til 5-7 % elever af timeløn-
nede på byggeriet.

I tilknytning til partnerskabsaftalen udformer Dansk Byggeri og 3F i samarbejde med Me-
troselskabet et bilag til partnerskabsaftalen som skal sikre økonomien og styringen af en 
praktik plads understøttende funktion. Formålet er også at formidle kontakt mellem po-
tentielle elever og virksomheder samt at medvirke til, at eleven fastholdes i uddannelse. 
Funktionen forankres i Byggeriets Uddannelser og etableres for perioden januar 2012 – 31. 
december 2017.

Ansvaret for den praktikpladsunderstøttende funktion varetages af en styregruppe bestå-
ende af repræsentanter fra bygherre, hovedentreprenør, 3F og Dansk Byggeri.

Liste over elevrelevante opgaver
Af de mere end 200 underentreprenører på projektet udfører flertallet ikke elevrelevante 
opgaver. Der udarbejdes en liste over virksomheder med elevrelevante opgaver, som om-
fatter 20-30 virksomheder.

Ved etableringen af stationerne er hovedparten af elevrelevante opgaver koncentreret om 
bygningsstruktøruddannelsen. Det viser sig dog at være vanskeligt at få etableret praktik-
pladserne konkret, da de medarbejdere, der udfører opgaverne, kommer fra mandskabs-/
vikarbureauer. Denne type virksomhed kan ikke godkendes som praktiksted efter dansk 
lovgivning. 

Hovedentreprenøren godkendes som praktiksted
For at sikre praktikpladser til bygningsstruktørelever godkender det faglige udvalg for 
struktøruddannelsen hovedentreprenøren som praktiksted. Hovedentreprenøren ansætter 
dermed eleverne og placerer dem efterfølgende hos de forskellige underentreprenører/
mandskaber, der beskæftiger sig med struktørarbejde. 

Manglende kendskab til det danske erhvervsuddannelsessystem
Flertallet af hovedentreprenørens ansatte kommer fra andre lande og kender derfor ikke 
til det danske erhvervsuddannelsessystem. De kender ikke til de forpligtelser, der er for-
bundet med at være godkendt praktiksted i Danmark. Derudover skaber det problemer, at 



mandskabet lejes ind i sjak til konkrete opgaver, og de mangler derfor viden om og erfaring 
i at oplære danske elever i f.t. beskrevne praktikmål mv.

Fra 2014 ansætter hovedentreprenøren et stigende antal bygningsstruktørelever i korte 
aftaler, da der ikke kunne garanteres uddannelsesrelevante struktøropgaver til det fulde 
uddannelsesforløb. Inden ansættelserne modtager alle sitemanagers og formænd informa-
tioner om erhvervsuddannelsessystemet, uddannelsens struktur og indhold, praktikmål og 
logbøger. 

Hovedentreprenøren ansætter dansk elevmentor
Alle bliver gjort specifikt opmærksomme på deres ansvar for elevernes uddannelse i hen-
hold til dansk lovgivning, fordi eleverne arbejder i udenlandske sjak. Hovedentreprenøren 
vælger at ansætte en dansk elevmentor, som har til opgave at sikre, at eleverne arbejder 
med relevante opgaver i f.t. praktikmålene for uddannelsen. 

Alle byggepladser screenet for elevrelevante opgaver
Alle underentreprenører med elevrelevante opgaver har indgået i samarbejdet og dialogen 
om eleverne. Alle byggepladser blev screenet for elevrelevante opgaver, ikke kun indenfor 
byggeriets uddannelser, men inden for alle tekniske erhvervsuddannelser. I denne proces 
er der samarbejdet med erhvervsskolerne, og en fagperson har være behjælpelig med at 
udpege uddannelsesrelevante områder.

Erfaringen viser, at arbejdet med elever på store byggerier med udenlandske entreprenører 
er en håndholdt opgave. Samarbejdet på tværs af mange interessenter er nøgleordet for, 
om det lykkes at få udnyttet de praktikpladser, der er på byggerier. 


