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De lokale uddannelsesudvalgs 
AUB-projekter
AUB er en forkortelse for Arbejdsgiver-
nes UddannelsesBidrag. Alle offentlige og 
private arbejdsgivere, der betaler til ATP, 
indbetaler også til AUB. En del af de midler, 
der indbetales, går til at støtte faglige og 
lokale uddannelsesudvalg i deres arbejde 
med at skabe flere praktikpladser.  
Denne vejledning beskriver, hvordan de 
lokale uddannelsesudvalg kan ansøge om 
og arbejde med disse midler. 

Det lokale uddannelsesudvalgs rolle 
og ansvar 
Det er det lokale uddannelsesudvalg, der 
formelt ansøger om midlerne. Derfor har 
udvalget også det juridiske ansvar for pro-
jektets aktiviteter. 
AUB-midlerne skal bruges til forskelli-
ge typer af aktiviteter, der kan resultere i 
flere uddannelsesaftaler. Det betyder, at 
AUB-aktiviteterne skal supplere – ikke 
erstatte – skolernes ordinære praktikplads-
opsøgende arbejde. Skolerne er forpligtet 
til at arbejde for flere praktikpladser, og 
de lokale uddannelsesudvalg kan ansøge 
om AUB-midler til at supplere det arbejde, 
skolen udfører. 
De faglige udvalg anbefaler, at de lokale ud-
dannelsesudvalg på mødet i december må-
ned hvert år diskuterer skolens kommende 
handlingsplan for praktikpladsopsøgende 
aktiviteter og planlægger ansøgning om 
AUB-midler herefter. På denne måde kan 
udvalget vurdere, hvilke aktiviteter der 
bedst supplerer skolens indsats, og dermed 
tilrettelægge arbejdet med AUB-ansøgnin-
gen efter det. 

Ansøgere til AUB-midler 
Det er alene de lokale uddannelsesud-
valg og de faglige udvalg, der kan søge om 
AUB-midler. 
Erhvervsskolerne kan ikke søge selvstæn-
digt, men de faglige udvalg anbefaler, at 
projekter, der er søgt af det lokale uddan-
nelsesudvalg, gennemføres i tæt samarbej-
de med erhvervsskolen. På ansøgningen 
skal det fremgå tydeligt, at det er det lokale 
uddannelsesudvalg, der er ansøger. 
Hvis et projekt får bevilliget penge, skal 

udvalget være praktisk involveret, både når 
projektet skal planlægges og udføres.

Ansøgning om AUB-midler 
Ansøgningen skrives på en særligt blanket, 
der hentes på virk.dk/aub. 
Dette link giver direkte adgang til AUB: 

Link: https://indberet.virk.dk/myndighe-
der/stat/AUB/Ansoegning_om_tilskud_
fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_ud-
dannelsesudvalg 

Det lokale uddannelsesudvalg skal indsen-
de den underskrevne ansøgning til Bygge-
riets Uddannelser, som påtegner ansøgnin-
gen med en anbefaling fra udvalget, inden 
den sendes videre til AUB-sekretariatet. Se 
om frister for ansøgninger nedenfor.

Rammer for tilskud til AUB-projek-
ter 
Lokale og faglige uddannelsesudvalg kan 
ansøge AUB om midler til: 

• Vejledning af grundforløbselever (både 
eud og eux) vedr. uddannelses- og be-
skæftigelsesmuligheder. 

• Vejledning af virksomheder vedr. re-
krutteringsmuligheder. 

• Hjælp til grundforløbselever og virk-
somheder når de skal indgå uddannel-
sesaftaler. 

Hold ansøgningen inden for rammerne 
- AUB afviser ansøgninger, der dækker 
andre aktiviteter.

Formålet med projekterne 
Formålet med projekterne er at forbedre 
elevernes mulighed for at få en praktik-
plads efter endt grundforløb. Dette betyder, 
at aktiviteterne skal rettes mod grundfor-
løbselever, både eud- og eux-elever.

Der kan gives tilskud til: 
•  Uddannelser med gode jobmuligheder, 

men med mangel på praktikpladser 
eller elever. 

•  Virksomheder, der endnu ikke er god-
kendt som praktikvirksomhed eller har 
ansat færre elever, end de er godkendt til 
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•  Aktiviteter, der kan styrke elevernes 
kendskab til forskellige fag og deres 
muligheder for at flytte efter en praktik-
plads. 

•  Elevgrupper, som har særlig svært ved at 
skaffe sig praktikpladser. 

AUB vurderer, om aktiviteten vil kunne 
medføre flere uddannelsesaftaler. 

Der kan ikke gives tilskud til: 
• Aktiviteter rettet mod elever i praktik-

center. 
• Opfølgning på praktikaftaler i prøvetiden. 
• Aktiviteter rettet mod elever i folkesko-

le, ungdomsskoler, efterskoler og lignen-
de eller en virksomheds medarbejdere. 

• Aktiviteter, der har til formål at øge 
optaget på grundforløbet eller mar-
kedsføre en uddannelse overfor elever i 
folkeskolen. 

• Aktiviteter rettet mod Ny Mesterlære. 

Frist for ansøgning 
Der er to årlige ansøgningsrunder, i april 
og i september. Den største pulje udbydes i 
april måned. AUB har en sagsbehandlings-
tid på omkring 2 måneder, dvs. at man kan 
regne med projektstart omkring 1/6 og 1/11.  

På forkant med ansøgningen 
Fristerne for ansøgningsrunderne ligger 
fast. 
Det lokale uddannelsesudvalg kan derfor 
skabe kvalitet og sammenhæng i det prak-
tikpladsopsøgende arbejde ved at målrette 
ansøgningsprocessen. 

De faglige udvalg anbefaler, at det lokale 
uddannelsesudvalg involverer sig aktivt 
i såvel beskrivelsen af projektet i ansøg-
ningen som gennemførelsen af projektet. 
Herved kan det lokale uddannelsesudvalg 
sikre, at aktiviteterne supplerer skolernes 
ordinære praktikpladsopsøgende arbejde. 

Inden udvalget søger om midler, er det en 
god idé at diskutere eksempelvis:

• Hvad kendetegner lokalområdet i jeres 
branche? 

• Store bygge- og anlægsprojekter
• Små og mellemstore virksomheder 

• Elever der efter endt grundforløb ikke 
har en uddannelsesaftale 

• Virksomheder, der ikke tager elever 
• Ledige praktikpladser uden elevsøgning

Fordeling af roller og opgaver i 
 projektet 
Det lokale uddannelsesudvalg er ansøgeren 
til AUB-midlerne og kan frit beslutte, hvem 
der skal udføre projektets aktiviteter. 
Det lokale uddannelsesudvalg kan vælge 
en person som udvalget frikøber til opga-
ven, fx: 

• En eller flere repræsentanter fra udvalget. 
• En tidligere mester/arbejdsgiver. 
• En nyudlært svend. 
• En faglærer fra uddannelsen. 
• Skolens opsøgende konsulent, der ud 

over skolens ordinære opsøgende arbej-
de, får tilført ressourcer til også at gen-
nemføre projektets aktiviteter. 

En ansøgning kan godt omhandle forskel-
lige aktiviteter, der både retter sig mod det 
opsøgende virksomhedsarbejde og elever i 
grundforløbet. Da indsatserne vil være for-
skellige, kan det give god mening, at flere 
personer deltager i projektet. 

Handlingsplan for et bevilget pro-
jekt 
I selve ansøgningen skal det lokale ud-
dannelsesudvalg beskrive de overordnede 
indsatsområder. 
De faglige udvalg anbefaler, at der bliver 
udarbejdet en detaljeret handlingsplan, der 
belyser det enkelte indsatsområde, fx: 

• Hvornår gennemføres elevaktiviteterne? 
• Hvornår besøges hvilke typer af virk-

somheder? 
• Hvilke delmål skal være gennemført 

hvornår? 
• Hvem er aktørerne på hvilke opgaver? 
• Hvilke økonomiske rammer afsættes der 

til de enkelte indsatsområder og aktører? 
• Hvornår følges der op på aktiviteterne og 

eventuelt korrigeres ift. handlingsplanen?

Projektets administration 
De faglige udvalg anbefaler, at det loka-
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le uddannelsesudvalg i forbindelse med 
ansøgningen udarbejder et budget over de 
udgifter, der skal indgå i projektet. Der kan 
søges til frikøb af timer, revision og regn-
skab samt fx kørsel i forbindelse med det 
opsøgende arbejde, forplejning til møder, 
afholdelse af elevseminar m.m. 
Nogle lokale uddannelsesudvalg vælger at 
lade skolen administrere AUB-midlerne. 
Det vil sige, at skolen modtager midlerne 
på udvalgets vegne og styrer budgettet og 
regnskabet. Det er også muligt, at en af par-
terne i det lokale uddannelsesudvalg admi-
nistrerer AUB-midlerne.

Hvis skolerne skal administrere midlerne, 
anbefaler de faglige udvalg, at det lokale 
uddannelsesudvalg sikrer sig, at: 

• Skolen opretter en særlig konto, hvorfra 
midlerne administreres 

• Udvalget arbejder tæt sammen med sko-
len om administrationen 

Det faglige udvalg anbefaler, at det lokale 
uddannelsesudvalg udarbejder kontrakter 
med de aktører, der er involveret i projektet 
– også, hvis erhvervsskolen er aktør. 
En sådan kontrakt skal blandt andet inde-
holde: 

• Afsat timeforbrug og afsatte midler til 
de enkelte aktiviteter. 

• Indsatsområder med delmål og slutmål. 
• Aftale om midtvejsstatus og eventuelt 

behov for justering. 
• Afregningsform: For eksempel måned-

ligt time- og kørselsregnskab.

Alle udgifter skal dokumenteres, og model-
len kan give det lokale uddannelsesudvalg 
et overblik. De faglige udvalg anbefaler, at 
alle udgifter godkendes af det lokale ud-
dannelsesudvalg.

Status på aktiviteter og forbrug 
Den bedste måde at styre et projekt på er 
indsigt. 

Det faglige udvalg anbefaler, at der på alle 
LUU-møder er et fast punkt på dagsorde-
nen, hvor aktørerne og skolen giver kvalita-
tiv status på aktiviteter og delresultater; fx 
antal gennemførte virksomhedsbesøg, an-
tal uddannelsesaftaler, elevaktiviteter etc. 

Der kan opstå omstændigheder undervejs 
i projektet, hvor aktiviteterne ikke kan 
gennemføres som først planlagt. Det er det 
lokale uddannelsesudvalgs ansvar, at akti-
vitets-planen bliver justeret og tilpasset, så 
aktiviteterne gennemføres som beskrevet. 

Afslutning og afrapportering af 
projektet 
Når projektet er afsluttet, har det lokale 
uddannelsesudvalg 2 måneder til at afrap-
portere til AUB. Det skal ske på en særlig 
blanket, som hentes på AUB’s hjemmeside 
samme sted, som ansøgningsblanketten 
ligger. 

Det faglige udvalg anbefaler, at de lokale 
uddannelsesudvalg sammen med aktører-
ne evaluerer projektet i forhold til de fast-
satte mål, indhold og resultater. 
Det er en god ide at konkludere på indsat-
sen og resultaterne samt perspektivere i 
forhold til en ny AUB -ansøgning fx: 

• Hvad har projektets indsats og resultater 
vist? 

• Hvor ligger de fortsatte udfordringer? 
• Hvilke kan indgå i en ny AUB-ansøg-

ning? 

Regnskabet skal færdiggøres og afsluttes. 
Regnskabet skal revisorpåtegnes og sendes 
ind sammen med afrapporteringen. 
Rapporteringen skal indsendes inden for 
tidsrammen direkte til AUB-sekretariatet. 

Det lokale uddannelsesudvalg kan ikke 
ansøge om et nyt projekt, før der er afrap-
porteret.

For yderligere information vedr. det lokale 
uddannelsesudvalgs ansvar vedr. prak-
tikcentre og skolepraktik – se pjecerne ’De 
lokale uddannelsesudvalgs opgaver i for-
hold til praktikcentret’ og ’De lokale ud-
dannelsesudvalgs ansvar for deres elever i 
skolepraktik’.
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