
Derfor skal du tage en lærling 
– og sådan kommer du i gang

Tag en lærling

SikkerhedsBranchen arbejder for at sikre danskernes 

tryghed og for at udvide markedet og samle bran-

chen.

Som medlem af SikkerhedsBranchen har du adgang til 

en række fordele og muligheder, for eksempel:

Adgang til faglig bistand og viden om sikring og 

markedet

 Indflydelse på markedets rammevilkår

 En overskuelig certificeringsordning på fordelagtige 

vilkår

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Telefon: 36 49 40 80

E-mail: info@sikkerhedsbranchen.dk

Sikkerhedsbranchen.dk

Her får du hjælp

Hjælp til at finde en lærling

praktikpladsen.dk  

tec.dk  

Eller kontakt Per Larsen hos TEC

tlf. 25 45 37 38

Hjælp med uddannelsesaftaler

uvm.dk 

elektrikeruddannelsen.dk  

Eller kontakt Kelvin Strømsholt hos Tekniq

tlf. 77 41 15 81

Gode råd

Tekniq - 10 gode råd når du ansætter lærlinge

mailto:info%40sikkerhedsbranchen.dk?subject=
http://Sikkerhedsbranchen.dk
http://praktikpladsen.dk
http://tec.dk
http://uvm.dk
http://elektrikeruddannelsen.dk
http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/Goderdnrduanstterlrlinge/?page=1


Tre lette trin til at komme i gang

Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Godkendelsen sker digitalt, og de fleste virksomhe-

der kan blive godkendt. Selv hvis du ikke kan tage en 

lærling under hele uddannelsen, kan du tage en på 

enkelte moduler. 

Hvis du søger låsesmedelærlinge, foregår godken-

delsen på iu.dk, mens du bliver godkendt til at tage 

sikringsteknikere på evu.dk.  

Find den rette lærling 

Du kan selv finde en lærling, fx gennem et opslag eller 

blandt dine ungarbejdere.

Hvis du har brug for hjælp, kan skolerne formidle 

kontakten. Der er jævnligt arrangementer hvor du kan 

møde unge, der har brug for en læreplads.

 

Lav en uddannelsesaftale 

Uddannelsesaftalen svarer til en ansættelseskontrakt 

og beskriver rammerne for uddannelsen. 

Tre gode grunde til lærlinge

Lærlinge er gode for din virksomhed

Lærlinge kommer tilbage fra skole med ny sikrings-

viden og skærpet faglighed. De gør din virksomhed 

bedre her og nu og sikrer det faglige niveau på sigt. 

Du oplærer din lærling i virksomhedens ånd og meto-

der og får dermed en ideel fremtidig medarbejder.

Lærlinge er gode for branchen

Der kommer stadig flere opgaver til sikkerhedsbran-

chen, og der mangler gode sikringsfolk til at løse dem 

alle. Lærlinge er vejen til en bæredygtig, velfungeren-

de branche.

Lærlinge er en bunden opgave

Virksomheder er forpligtet til at tage et antal lærlin-

ge, der afgøres af blandt andet antallet af faglærte 

ansatte. Tager I for få, får I en ”bøde” i form af et større 

AUB-bidrag på 27.000 kr. for hver manglende lærling. 

Omvendt kan I få en præmie i form af et lavere bidrag 

for hver ekstra lærling, I tager.

http://evu.dk

