
   

 
 

 

 
 

Transporterhvervets Uddannelser 
 

Vejledning for godkendelse af virksomheder som praktiksted for elever under uddannelse til 

redder, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 585 af 29/04/2015 om 

erhvervsuddannelsen til redder. 

 

Den lokale erhvervsskole skal tilbyde virksomheden bistand med ansøgningen og besvarelsen af 

ansøgningsskemaet om godkendelse som praktikvirksomhed. 

 

Generelle kriterier for godkendelse: 

 

Virksomhedens arbejdsområde skal være så alsidigt, at lærlingen kan opnå rutine i de arbejds-

funktioner og -processer, som er nævnt i praktikreglerne (se eventuelt uddannelsesbogen). 

 

Virksomheden skal kunne sikre, at eleven, specielt i den indledende del af praktikuddannelsen, er 

under sagkyndigt opsyn og modtager den nødvendige vejledning. Dette gælder også når nye 

arbejdsfunktioner skal indøves senere i den praktiske del af uddannelsen. 

 

 

Specifikke kriterier for godkendelse: 

 

Virksomheden skal udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner. Hvis dette ikke er tilfældet, kan 

en godkendelse være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse i en anden  

virksomhed, enten i kombination (hvor to eller flere virksomheder deles om uddannelsesforløbet) 

eller ved en udstationering (hvor den uddannelsesansvarlige virksomhed udstationerer eleven i en  

bestemt periode med et bestemt uddannelsesformål). 

Virksomheden skal ikke nødvendigvis udføre de særlige arbejdsfunktioner, medmindre eleverne 

forventes at vælge et valgfrit specialefag inden for pågældende funktionsområde. 

 

 

Andre kriterier for godkendelse: 

 

 Virksomhedens samlede totale bemanding/arbejdsstyrke skal være på mindst 6 personer i 

gennemsnit pr. år. Heraf skal mindst en person være kvalificeret til at varetage oplæring inden 

for de enkelte arbejdsfunktioner. 

 Virksomhedens materiel skal kunne betegnes som nyere og være i velholdt stand. 

 

 

 

Antallet af lærlinge - mulighed for flere lærlinge: 

 

Hvis virksomheden opfylder kriterierne ovenfor, kan virksomheden godkendes til at uddanne 1 

elev ad gangen. Hvis virksomheden ønsker at uddanne flere lærlinge samtidigt, skal følgende 

kriterier være opfyldt: 

 

 For hver yderligere 2 ansatte kan virksomheden godkendes til yderligere 1 elev. 

 Antallet af elever skal være i et sådant forhold til virksomhedens udstyr, at det kan sikres, at 

hver elev i sin uddannelsestid kan opnå rutine i de arbejdsfunktioner, som er nævnt i 

praktikmålene. 

 



   

 
 

 

 
 

 

 

Regler for gennemførelse af uddannelsen. 

 

1. For at styrke den praktiske uddannelse får hver elev en uddannelsesbog, som følger 

eleven hele uddannelsen igennem. Uddannelsesbogen indeholder en beskrivelse af de 

grundlæggende og særlige funktioner med tilhørende opnåede færdigheder, som eleven 

beskæftiges med i praktikuddannelsens perioder. 

 Virksomhedens ledelse eller en repræsentant for denne, elevens kontaktperson (se pkt. 8) 

og eleven skal udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktikperiode. 

 Uddannelsesbogen skal i begyndelsen af hver skoleperiode forevises skolen og underskrives 

af en repræsentant for skolen. 

 Virksomheden har mulighed for at vælge at benytte elektronisk registrering gennem 

www.elevplan.dk 

 

2. Der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens praktiske oplæring i virksomheden.  

 Der udpeges en eller flere oplæringsansvarlige for de forskellige funktioner, som har til 

opgave at føre sagkyndigt opsyn og vejlede eleven under oplæringen i de forskellige nye 

arbejdsfunktioner. 

 

3. Der skal i virksomheden til stadighed være medarbejdere, der behersker de grundlæggende 

funktioner, som eleven skal gennemgå som et led i den praktiske del af uddannelsen. 

 

4. Skolen fremsender en vejledning til virksomheden om skoleuddannelsen efter hver skole-

periode. 

 Skolen har udarbejdet en undervisningsplan for hver skoleperiode, som eleven gennemgår. 

Undervisningsplanen kan rekvireres fra skolen. 

 

 

Når praktikuddannelsen er ved at være afsluttet, sender virksomheden den afsluttende  

praktikerklæring til TUR som markering af, at uddannelsens praktiske del er gennemført efter  

reglerne. Den afsluttende praktikerklæring findes bagerst i uddannelsesbogen.  

Praktikerklæringen er en forudsætning for, at der kan udstedes svendebrev til eleven. 

 

 

Andre bestemmelser. 

Virksomheden godkendes for en periode af 5 år, dog således, at godkendelsen skal tages op til 

vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens drift. 

 

5.  Ved ejerskifte skal godkendelsen overføres til ny ejer, hvis der er elever i virksomheden og 

driftsforholdene er uforandrede. Et ejerskifte skal meddeles TUR. 

Ændringer i virksomhedens adresse, cvr-nummer og lignede skal ligeledes meddeles TUR.   

I visse tilfælde vil TUR anmode virksomheden om at lade sig godkende på ny, f.eks. ved 

ændring af selskabsform.  

  

6. Som led i en styrkelse af samarbejdet omkring uddannelsen af elever skal der udpeges 

ansvarlige for uddannelsen fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside. Disse 

personer deltager i vurderingen af den uddannelsesplan, som virksomheden anvender. 

 Arbejdsgiverens uddannelsesansvarlige kontaktperson: Der anføres et navn uden underskrift 

i forbindelse med virksomhedsoplysningerne (ansøgningsskemaet side 1). 

http://www.elevplan.dk/


   

 
 

 

 
 

 Uddannelsesansvarlig fra arbejdstagerside, betegnet som elevens kontaktperson: I større 

virksomheder vil det normalt være tillidsrepræsentanten - eller arbejdsmiljørepræsentanten - 

i små virksomheder kan kontaktpersonen være en kompetent medarbejder f.eks. den 

medarbejder, som skal holde opsyn og vejlede eleven, når nye arbejdsfunktioner skal 

indøves.  

 NB: Elevens kontaktperson skal underskrive. 

 

7. TUR - eller det lokale uddannelsesudvalg efter bemyndigelse fra TUR - kan besigtige 

virksomheden i forbindelse med godkendelsen.  

 

8. En godkendelse kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse i en 

anden virksomhed, enten i kombination (hvor 2 eller flere virksomheder deles om uddannel-

sesforløbet) eller ved en udstationering (hvor den uddannelsesansvarlige virksomhed ud-

stationerer eleven i en anden virksomhed, i en bestemt periode med et bestemt ud-

dannelsesformål). 

 Den supplerende praktikundervisning kan også foregå på en skole. Dette skal i så fald aftales 

med TUR og skolen. 

 Den supplerende praktikuddannelse skal fremgå af uddannelsesaftalen. 

 

9. Det faglige udvalg for redderuddannelsen under TUR kan efter ansøgning dispensere fra de 

regler, der her er fastsat. 

 

For yderligere oplysninger og lovgrundlag kan henvises til Bekendtgørelse af lov om 

erhvervsuddannelse LBK nr. 789 af 16/06/2015, § 31, 32, 42, 46 og 47 om de faglige udvalgs be-

handling af sager om godkendelse af virksomheder. 

 

 

København, d. ___ 2015 Palle Thristrup 

   Formand, det faglige udvalg for  

   redderuddannelsen 

 

 


