
FASTHOLD DINE MEDARBEJDERE 
– GI’ DEM UDDANNELSE OG FÅ
ØKONOMISK HJÆLP TIL DETTE
Hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft og i særdeleshed 
faglært arbejdskraft. Mange gode medarbejdere er allerede i branchen, 
men har ikke papir på deres kompetencer.  

I stedet for at opsige gode medarbejdere i nedgangsperioder skal I derfor være 
opmærksomme på, at I kan gøre dem faglærte og fastholde dem i jeres virksomhed 
samtidig med, at I får støtte til jeres lønudgifter.



ØKONOMI
Som arbejdsgiver udbetaler I løn til jeres medarbejdere under uddannelsesforløbet og har 
følgende tilskudsmuligheder:

Ufaglærte medarbejdere med 2 års relevant erhvervserfaring:
Muligt tilskud pr. uge: 6.040 kr. - Som arbejdsgiver modtager du under uddannelsesforløbet 
lønrefusion fra AUB. Ved gældende regler er AUB på op til 5.300 kr. om ugen* Der er også 
mulighed for at søge kompetencefonden ”JA TAK til EFTERUDDANNELSE” om yderligere 740 
kr. om ugen. Tilskuddet fra kompetencefonden er kun for virksomheder, der er omfattet af 
overenskomst og indbetaler til Pension Danmark.

Ufaglærte medarbejdere med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring:
Muligt tilskud pr. uge under skoleophold 5.300 kr. (AUB) + 1.110 (voksenlærlingetilskud) kr. 
pr. uge i praktikperioder** – Medarbejdere med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring 
vil både mangle deres hovedforløb + praktikperioder – Jeres lokale jobcenter kan hjælpe jer 
med, om jeres medarbejder er i målgruppen for voksenlærlingetilskud.

Hvad kræver det? – Er I som virksomhed enige med jeres medarbejdere om, at uddannel-
sesvejen er den rigtige vej at gå for jer, skal din medarbejder have lavet en Realkompetence- 
vurdering (RKV). Her vil en uddannelsesvejleder, fra en af de 5 erhvervsskoler, sammen med 
jeres medarbejder gennemgå hidtidig erfaring og erhvervede kompetencer og herefter vur-
dere, om jeres medarbejder er i målgruppen for dette forløb. Herefter indgår I sammen med 
jeres medarbejder en uddannelsesaftale. 

Varighed uddannelsesforløb: For medarbejdere med 2 års relevant erhvervserfaring vil 
uddannelsen til tjener maksimalt strække sig over 18 uger og for gastronomer 24 uger 
– For medarbejdere med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring vil Realkompetence- 
vurdering kortlægge uddannelsesforløbets varighed.

Varighed Realkompetencevurdering: Skolerne i Syddanmark tilbyder at påbegynde  
realkompetencevurdering senest 2 uger efter, at I retter henvendelse til skolen.

*Lønrefusionen på 5.300 kr. gælder for elever over 25 år
** Lønrefusionen på 5.300 kr. samt voksenlærlingetilskud gælder for elever over 
25 år og er betinget af, at der udbetales voksenelevløn under forløbet

Kontakt din lokale erhvervsskole eller 
JA TAK til EFTERUDDANNELSE
Gunhild Bjerre
Chefkonsulent/VEU-Koordinator 
T: +45 21 29 62 52 
M: Gunhild@Projektjatak.dk


