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Kære Lokale Uddannelsesudvalg!

De faglige udvalg har udarbejdet denne 
vejledning til hjælp for jeres arbejde med at 
fremskaffe flere uddannelsesaftaler.

Vejledningen informerer om det lokale 
uddannelsesudvalgs mulighed for at ansø-
ge AUB-midler til aktiviteter der medvirker 
til at flere gf2 elever får en uddannelsesaf-
tale. Vejledningen vil endvidere guide jer 
til, hvordan I søger midlerne.

Det er ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion), der administrerer AUB midlerne.  
AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes 
UddannelsesBidrag. AUB-midlerne er en 
del af de penge, alle offentlige og private 
arbejdsgivere indbetaler til ATP. 

Der afsættes årligt en pulje AUB-midler til 
aktiviteter, der skal fremme, at flere grund-
forløb2 (gf2) elever får en uddannelsesafta-
le.

Det er alene de faglige udvalg og de lokale 
uddannelsesudvalg, der kan ansøge om 
AUB-midlerne.

Det lokale uddannelsesudvalgs rolle 
og ansvar
De faglige udvalg og de lokale uddannel-
sesudvalg, har det juridiske ansvar for et 
bevilget AUB-projekt. 

Det er jer der ansøger et projekt og jer der 
beslutter, hvordan projektet gennemføres 
herunder, hvem der skal involveres i pro-
jektets gennemførelse.

Et AUB-projekts aktiviteter er et supple-
ment til skolernes obligatoriske praktik-
pladsopsøgende arbejde. Skolerne modtager 
tilskud fra staten til praktikpladsopsøg-
ning og vejledning af elever om praktik-
pladssøgning.
 
Der kan ansøges om AUB projekter 1. april 
og 1. september hvert år.

De faglige udvalg anbefaler, at de lokale 
uddannelsesudvalg i god tid forud for an-

søgningsfristen, går i dialog med skolen om 
AUB-projektets indhold og organisering. 

Ansøgning om AUB-midler
Når I søger et AUB projekt, skal I benytte 
den ansøgningsblanket, der ligger på hjem-
mesiden virk.dk. 

Det direkte link til ansøgningen finder I 
her: https://virk.dk/myndigheder/stat/AUB/
selvbetjening/Ansoegning_om_tilskud_
fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_ud-
dannelsesudvalg/

Alle ansøgninger skal påtegnes af de fagli-
ge udvalg, inden de sendes til AUB-sekreta-
riatet.

Når I har skrevet ansøgningen og den er 
underskrevet af formanden for det lokale 
uddannelsesudvalg, skal ansøgningen ind-
sendes til Byggeriets Uddannelser (BU).

Inden ansøgningen forelægges de faglige 
udvalg, gennemgås alle ansøgninger af 
BU’s projektkonsulent for eventuelle fejl og 
mangler.

Ansøgningerne skal derfor være indsendt 
til BU ca. 14 dage før ansøgningsfristen hos 
AUB-sekretariatet.

Byggeriets uddannelser videresender alle 
ansøgninger til AUB-sekretariatet inden 
den gældende tidsfrist. 

AUB-sekretariatet forbeholder sig 2 måne-
ders sagsbehandlingstid. AUB-sekretariatet 
behandler og vurderer, hvilke projekter der 
skal modtage bevilling.
  
Mål og rammer
Formålet med et AUB-projekt er, at forbedre 
gf2-elevers mulighed for at få en praktik- 
plads senest i overgangen til hovedforløbet. 
Der kan søges AUB-midler til:
•  Uddannelsesområder med gode beskæf-

tigelsesmuligheder efter endt uddan-
nelse og med mangel på praktikpladser 
eller på elever. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/AUB/selvbetjening/Ansoegning_om_tilskud_fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_uddannelsesudvalg/
https://virk.dk/myndigheder/stat/AUB/selvbetjening/Ansoegning_om_tilskud_fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_uddannelsesudvalg/
https://virk.dk/myndigheder/stat/AUB/selvbetjening/Ansoegning_om_tilskud_fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_uddannelsesudvalg/
https://virk.dk/myndigheder/stat/AUB/selvbetjening/Ansoegning_om_tilskud_fra_AER_til_faglige_udvalg_og_lokale_uddannelsesudvalg/
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•  Virksomheder, der ikke er godkendt som 
praktiksted eller har færre elever, end 
virksomheden er godkendt til. 

•  Forøgelse af elevers faglige og geografi-
ske mobilitet. 

•  Elevgrupper, som har særligt svært ved 
at skaffe sig en praktikplads

 
AUB-midlerne kan ikke bruges til:
•  Aktiviteter rettet mod elever i praktik-

center.
•  Opfølgning på praktikaftaler i prøveti-

den.
•  Aktiviteter rettet mod elever i folkeskole, 

ungdomsskoler, efterskoler og lignende 
eller en virksomheds medarbejdere.

•  Aktiviteter, der har til formål at øge op-
taget på grundforløbet eller markedsføre 
en uddannelse overfor elever i folkesko-
len.

•  Aktiviteter rettet mod Ny Mesterlære.

På forkant med ansøgningen
Ansøgningsfristerne hos AUB-sekretariatet 
ligger fast.

De faglige udvalg anbefaler, at det lokale 
uddannelsesudvalg, i god tid før ansøg-
ningsfristen, tager initiativ til dialog med 
skolen om beskrivelsen af projektet fx på et 
luu-møde.

AUB-ansøgningen er opdelt i 4 indsatsom-
råder, og det er vigtigt, at I sammen med 
skolen drøfter, hvilke lokale udfordringer 
der er på jeres uddannelser. 

Det kan godt være, at der ikke er behov for 
indsatser i alle 4 områder, men indsatsom-
råde 1 skal altid udfyldes. Det er under dette 
punkt, at I beskriver de lokale udfordringer 
og, hvad jeres overordnede indsatser er. I 
de efterfølgende indsatsområder uddybes 
mere detaljeret de konkrete aktiviteter.  

Indsatsområde 1: Uddannelser med gode 
beskæftigelsesmuligheder
•  Hvis der er gode beskæftigelsesmulig-

heder efter endt uddannelse, men der 
alligevel er mangel på praktikpladser el-
ler på elever, så beskriv de udfordringer, 
der er, og hvordan I konkret vil forsøge at 
afhjælpe det med jeres aktiviteter.

Indsatsområde 2: Virksomheder
•  Beskriv konkret de aktiviteter, der er 

rettet mod virksomheder, der ikke er 
godkendt som praktiksted eller har fær-
re elever, end virksomheden er godkendt 
til.

Indsatsområde 3: Faglig og geografisk mo-
bilitet
•  Beskriv konkret de aktiviteter, I vil 

igangsætte for at forbedre elevers faglige 
og geografiske mobilitet (i Danmark), 
herunder hvornår i uddannelsesforløbet 
aktiviteten vil foregå.

Indsatsområde 4: Elever med særlige behov
•  Beskriv de aktiviteter, I vil igangsæt-

te overfor elevgrupper, der har særligt 
svært ved at skaffe sig en praktikplads. 
Oplys konkret hvilke elevgrupper det 
drejer sig om, og hvilke behov I søger at 
løse.

Fordeling af roller og opgaver i pro-
jektet
Som tidligere nævnt er det lokale uddan-
nelsesudvalg ansvarlig for et bevilget AUB 
projekt.

Det betyder, at det er jer, der er beslutnings-
tager for, hvordan projektet skal gennemfø-
res, og hvilke aktører der skal involveres.

Handlingsplan.
De faglige udvalg ønsker at følge AUB-pro-
jekterne lokalt. Det sker bl.a. ved, at I 
invitere projektkonsulenten fra BU til 
luu-møderne samt, at I indsender en hand-
lingsplan til det faglige udvalg, når I har 
modtaget en bevilling. 

De faglige udvalg har udarbejdet en skabe-
lon til handlingsplanen. Skabelonen kan 
bruges både, når I skal skrive AUB ansøg-
ningen, og når projekt modtager en bevil-
get. Handlingsplanen er ikke statisk og kan 
derfor justeres undervejs i projektet. Det er 
et redskab, som det lokale uddannelsesud-
valg kan bruge i projektstyringen.

Handlingsplanen indeholder en nærmere 
beskrivelse af projektets aktiviteterne:
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•  Tidsplanen for de forskellige aktiviteter i 
projektet

•  Et detaljeret budget på aktiviteter og ak-
tører.

•  Hvem der har projektledelsen.
• Hvem der administrerer projektet.
•  Deadlines for delrapportering og evt. 

justering af handlingsplanen. 

Aktører i projektet.
I forbindelse med udarbejdelse af ansøg-
ningen og den efterfølgende handlings-
plan, skal I tage beslutning om, hvem der 
skal udføre opgaverne i projektet. 

Erfaringer fra forskellige AUB projekter:

•  Flere luu’er har gode erfaringer med at 
involvere repræsentanter fra faget til 
kontakten til virksomhederne. Det kan 
f.eks være en tidligere mester/arbejdsgi-
ver eller svend. 

•  Nogle luu’er involverer en faglærer fra 
uddannelsen, der f.eks. har aktiviteterne 
der retter sig mod gf2-elever. Ofte sam-
arbejder faglæreren med de opsøgende 
aktører. Det kan også være faglæreren, 
der har dele af kontakten til virksomhe-
derne.

•  Andre luu’er er selv aktivt involveret i 
projektet, f. eks. i forbindelse med besøg 
i ikke godkendte virksomheder eller 
virksomheder, der aktuelt ansøger om 
godkendelse som praktiksted.

 
•  Endeligt vælger nogle luu’er at lade sko-

lens opsøgende konsulent, udføre opga-
verne i projektet.

Uanset hvordan i organiserer jeres AUB 
projekt, anbefaler de faglige udvalg, at I 
indgår en skriftlig aftale (kontrakt) med 
de aktører, der involveres i projektet, så 
det fremgår, hvilke opgaver de skal udføre, 
timeforbrug samt hvilke økonomiske res-
sourcer der er afsat til opgaven.

Projektets administration
De faglige udvalg anbefaler, at det loka-
le uddannelsesudvalg i forbindelse med 
ansøgningen udarbejder et budget over de 

udgifter, der skal indgå i projektet. 

Der kan søges til frikøb af medarbejdere, 
revision og regnskab samt fx kørsel i for-
bindelse med det opsøgende arbejde, for-
plejning til møder, afholdelse af elevsemi-
nar m.m.

I kan vælge at lade skolen administrere 
AUB-midlerne, men I kan også lægge admi-
nistrationen hos en af parterne i luu.

Hvis I vælger at lade skolen styre admi-
nistrationen af buget og regnskab, skal I 
medregne den udgift i jeres projekt. 

Det er det lokale uddannelsesudvalg, der 
har myndigheden til at beslutte, hvordan 
projektets midler skal bruges.  Vælger I, at 
skolen skal administrere midlerne, anbe-
faler de faglige udvalg, at det lokale uddan-
nelsesudvalg:

•  Indgår en aftale/kontrakt med skolen, 
om opgaven. 

•  Beder skolen oprette en særlig konto, 
hvorfra midlerne administreres.

•  Arbejder tæt sammen med skolen om 
administrationen, med en løbende sta-
tus.

Alle udgifter skal dokumenteres.  De fag-
lige udvalg anbefaler, at alle udgifter der 
ikke er beskrevet i en aftale (kontrakt), god-
kendes af det lokale uddannelsesudvalg.

Status på aktiviteter og forbrug
Projektledelsen ligger hos det lokale ud-
dannelsesudvalg, og det er vigtigt, at I lø-
bende følger op på projektets aktiviteter og 
fastsatte delresultater.

Det faglige udvalg anbefaler, at aktørerne 
i projektet, til hvert luu-møde, udarbejder 
en skriftlig statusrapport på aktiviteter 
og delresultater f.eks. antal gennemførte 
virksomhedsbesøg, antal indgåede uddan-
nelsesaftaler, elevaktiviteter etc.

Statusrapporterne er bl.a. en dokumentati-
on, der skal bruges i forbindelse med afrap-
porteringen af projektet.
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Afslutning og afrapportering af projektet
Når projektet er slut, har det lokale uddan-
nelsesudvalg 2 måneder til at afrapportere 
resultaterne til AUB-sekretariatet. Det skal 
ske på en særlig blanket, som hentes på 
samme sted, som ansøgningsblanketten. 
Kopi af afrapportering sendes til BU’s pro-
jektkonsulent.

Det faglige udvalg anbefaler, at de lokale 
uddannelsesudvalg sammen med aktører-
ne og skolen evaluerer projektet i forhold til 
de fastsatte mål, indhold og resultater.

Det er en god ide at konkludere på indsat-
sen og resultaterne samt perspektivere i for-
hold til en ny AUB -ansøgning fx:
•  Hvad har projektets indsats og resultater 

vist?
•  Hvor ligger de fortsatte udfordringer?

•  Hvilke elementer kan evt. indgå i en ny 
AUB-ansøgning?

Regnskabet skal færdiggøres og afsluttes. 
Regnskabet skal revisorpåtegnes og sendes 
ind sammen med afrapporteringen. 
Det lokale uddannelsesudvalg kan ikke an-
søge om et nyt projekt, før der er indsendt 
afrapportering til AUB-sekretariatet.

Find mere information her på www.Bygud.
dk under vejledninger til LUU.

For yderligere information vedr. det lokale 
uddannelsesudvalgs ansvar vedr. praktik-
center og AUB-midler – se pjecerne ’De lo-
kale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold 
til praktikcentret’ og ’De lokale uddannel-
sesudvalgs ansvar for elever i skolepraktik’. 

http://www.Bygud.dk
http://www.Bygud.dk
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