Pixi om hovedelementerne i trepartsaftalen vedr. eud-området.
Hovedelementerne i aftalen for eud-området er:

 Fordelsuddannelser og dimensionering af de uddannelser, der bl.a. har høj arbejdsløshed.
Dimensionering gælder fra 2018 og beslutning om dimensionering og positivlisten til skolepraktik træffes
årligt af ministeren efter høring i REU.
Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en praktikplads, og arbejdsgiverne
belønnes ekstra for at tage elever.
Der etableres en positivliste over mulige fordelsuddannelser, som alle er uddannelser, der ønskes øget
søgning til. De Faglige udvalg får mulighed for at komme med input til positivlisten. Relevante
arbejdsgiverforeningers brancheorganisationer og sammenslutninger kan søge om udpegning af
positivlisten. Læs mere på side 12 i aftaleteksten.
Fordelsuddannelserne får bonus på max. 5000 kr. pr praktikpladselev.
Fordelsuddannelser maks. 45 uddannelser. Uddannelsesaftale til mindst 90% efter max 3 måneder
Fordelsuddannelserne får øget fokus i vejledningen.
Dimensionering af uddannelser med og uden kvoter
Uddannelser der skal dimensioneres vurderes at være med ubalance mellem tilgang og
praktikpladsmuligheder og med faldende arbejdskraft behov.
Dimensionering uden kvote gælder for 11 uddannelser. Kan kun starte på GF2, såfremt de har en
uddannelsesaftale.
Dimensionering med kvote gælder for 11-15 uddannelser Kvote for hvor mange der kan starte uden
uddannelsesaftale.
Der vil fortsat være adgang for elever, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed (mesterlære og
praktikadgangsvejen) til alle erhvervsuddannelser. Læs mere på side 12 i aftaleteksten smat bilag 3 og 4.

 Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser
Der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, der entydigt belønner de virksomheder, der bidrager til
at uddanne faglært arbejdskraft. Den konkrete udmøntning af ordningen i 2017 fastlægges af ministeren
efter drøftelser med arbejdsmarkedsparter. Bonusserne udbetales i 2017. Læs mere på side 16 i
aftaleteksten.

Der indføres også et merbidrag (pr. elev) til de virksomheder, der ikke opfylder deres uddannelsesratio. Det
forventes at blive ca. 27.000 kroner pr. elev, som virksomheden mangler for at opfylde sin andel af elever,
der skal uddannes. Læs mere på side 16 i aftaleteksten.

 Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole
Det skal være billigere at have en elev på skoleophold og skolepraktikydelsen skal betales af de
virksomheder der ikke lever op til deres uddannelsesansvar ift. til at bidrage til faglært arbejdskraft.
Lønrefusionen stiger i 2017 med 7,4%, kan dog max. Være 100% af lønudgiften. Den forhøjede refusion
tilfalder alle virksomheder der har elever herunder også eux og fordeles i forhold til skoleundervisnings
varighed, dermed vil der være højere lønrefusion til eux-elever. Læs mere på side 17 i aftaleteksten.

 Justeringer i den samlede AUB-konstruktion forventes at blive foldet ud ved VEU-forhandlinger i maj
2017
Læs mere på side 17 i aftaleteksten.
 Kravene til eleverne de såkaldte (EMMA-kriterierne) præciseres.
Man ønsker at EMMA-kriterierne forvaltes, så alle praktiksøgende elever lever op til de samme standarder,
og at skoler/praktikcentre og elever påtager sig deres del af ansvaret for at opsøge og ansøge om ledige
praktikpladser. Læs mere på side 18 i aftaleteksten.
 Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser klargøres.
Praktikskoleuddannelsen skal opfylde samme kvalitet som ordinær praktikuddannelse i en virksomhed.
Praktikcentrene kan derfor efter fast praksis levere, sælge og levere tjenesteydelser til en ikke tabsgivende
pris. Der skal dog være et uddannelsesmæssigt sigte og må forsat ikke være konkurrenceforvridende i
forhold til det private erhvervsliv. Hvilken produktion og hvilke tjenesteydelser, der kommer, skal besluttes
gennem dialog med relevante uddannelsesudvalg og evt. praktikudvalget på skolen.
Der er dog fortsat behov for at tydeliggøre praktikcentrenes muligheder og begrænsninger på dette
område. Læs mere på side 19 i aftaleteksten.
 It-understøttelse af praktikpladsformidlingen.
Der udvikles en ny portal til praktikområdet, som understøtte såvel elever, virksomheder som skoleres
praktikadministrative opgaver s 19.
 Det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes og der ønskes øget gennemsigtighed og kvalitet i det
praktikpladsopsøgende arbejde.
Der udvikles relevante data for udvalgte nøgletalsindikatorer til brug for skolernes praktikpladsopsøgende
arbejde og for virksomhedernes oprettelse af praktikpladser.
Desuden skal det praktiksøgende arbejde professionaliseres dels ved at styrke koordinering og
gennemførelse at det praktikpladsopsøgende arbejde. Ligesom arbejdsdelingen mellem de forskellige
aktører på det praktikpladsopsøgende område tydeliggøres.
Det fastholdes at skolerne fortsat skal fastholde og udvide kontakten til de virksomheder der allerede er
godkendte som praktikvirksomheder og de faglige udvalg arbejde fortsat er at opsøge nye virksomheder
Læs mere på side 20 i aftaleteksten.

 Afbureaukratisering af praktikpladsområdet.
Der igangsættes et afbureaukratiseringsprojekt på praktikpladsområdet og der er udviklet en digitale
aftaleblanket, der kan underskrives og indsendes og håndteres fuld ud digitalt. Læs mere på side 20 i
aftaleteksten.
 Udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg.
Der er behov for at eleverne i grundskoler for bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og dermed
udvides skolernes forpligtigelse til også at omfatte erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet som
helhed. Bestemmelser om brobygning smidiggøres, så også de uddannelsesparate elever tilbyde dette. Der
etableres en indgang på EMU.dk hvor der kan hentes inspirations- og vejledningsmateriale. Samtidig kan
elever tilbydes erhvervspraktik allerede fra 6. og 7. klasse. Læs mere på side 20 i aftaleteksten.
 Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte uddannelsesaftaler.
VFU omdøbes og kommer til at hedder virksomhedsforlagt praktikuddannelse og kan kun vare i tre uger for
den enkelte elev i samme virksomhed og højst vare seks uger af elevens samlede praktikuddannelser.
Delaftaler kan kun indgås og gennemføres én gang for den enkelte elev i samme virksomhed.
Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås op til 2 gange mellem den enkelte elev og samme virksomhed
med mulighed for dispensation
Der skal oprettes 8.000-10.00 nye praktikpladser frem til 2025. Læs mere på side 22 i aftaleteksten.
 Regeringen vil i Finansloven for 2017 søge Folketingets opbakning til, at puljen på 150 millioner kroner
til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i 2017.

