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Til virksomheden

HVORFOR EGU?

HVORDAN GØR JEG?

Mod. Interesse. Gåpåmod og glæde ved at høre til. Det er
noget af det, som egu-elever kan bidrage med på din
arbejdsplads. Egu-elever passer ikke ind i snævre
skolerammer. Men de har lyst til at bruge hænder og
kræfter på en arbejdsplads. Og praktikken er helt fleksibel.
Du er med til at bestemme. Både praktikkens indhold,
start, længde, skole og forhold til eleven.

IKKE NOGET BØVL ELLER BUREAUKRATI
 Din virksomhed og egu-eleven skal passe

HVAD ER EGU?








Egu er en 2-årig kompetencegivende
ungdomsuddannelse med stor vægt på
praktik.
Egu er fleksibel og lokalt skræddersyet til
din virksomhed.
Din virksomhed bestemmer, hvor lang tid
praktikken skal vare.
I praktikperioderne betaler din virksomhed
elevløn, som svarer til reglerne/satserne efter
gældende overenskomst på området.
I skole- eller kursusperioder betaler
kommunen skoleydelse til eleven.

HVEM ER EN EGU’ER?
Egu-elever er unge under 30 år. De vil gerne tage
en praktisk uddannelse, men kan ikke umiddelbart
gennemføre en faglig uddannelse som EUD-elev.
Mange egu-elever har ikke nemt ved at læse, regne
og skrive. Nogle har haft svære oplevelser i livet.
Nogle har brug for at få vist arbejdsopgaverne en
ekstra gang. Nogle er generte og forsigtige. Andre
er larmende. Som alle andre er egu-elever meget
forskellige.
Men fælles for egu-eleverne er, at de har mod på
at starte på en praktisk uddannelse. De vil gerne i
gang med at arbejde og er klar til at yde deres
bedste. De vil ud på en arbejdsplads, hvor de føler
sig velkomne, og hvor de kan udvikle sig.

Egu-vejlederen står
Du kan sammen med
klar med støtte og
egu-vejlederen og
vejledning
både til
praktikeleven
eleven
og
til
dig som
skræddersy både
praktik og skoleforløb, praktikvært gennem
hele uddannelsen.
så det passer til netop
din virksomhed.
Private virksomheder
får en bonus på kr. 68
pr. dag eleven er i
praktik. Et gennemført
EGU-forløb giver en
bonus på kr. 40.000.








sammen. Brug egu-vejlederen til at finde en eguelev, der passer til netop din virksomhed.
Mød den unge, og find ud af, om I passer
sammen. Afklar forventninger til hinanden.
Man starter med en uforpligtende prøveperiode.
Brug egu-vejlederen under hele forløbet.
Lav klare aftaler. Du er som arbejdsgiver med til
at planlægge uddannelsen. Du kan for eksempel
komme med ideer til skoletilbud, der kan
understøtte en vigtig arbejdsfunktion.
Start praktikken, når det passer dig – og med
arbejdsopgaver, der passer til din virksomhed og
til egu-eleven.
Sørg for, at egu-eleven har en kontaktperson på
virksomheden, som hjælper ham eller hende med
at finde sig til rette.

VIS OMTANKE
Din virksomhed viser
socialt ansvar ved at
inddrage en gruppe
unge, som ellers nemt
bliver overset

”Casper er meget loyal og
motiveret. Det kan faktisk
ikke gå hurtig nok for ham at
lære faget i praksis. Og man
behøver ikke kunne den store
tabel udenad for at være god
til at bruge sine hænder”
Frank, afdelingsleder i
gartnerfirma

HVAD MED ANSÆTTELSESFORHOLD?













De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid,
hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere.
Ellers er prøvetiden enten 2 måneder eller 1
måned, alt efter aftale mellem virksomhed og
elev.
I prøvetiden kan både virksomhed og egu-elev
opsige praktikaftalen uden nærmere grund.
Det kræver ikke en EUD-godkendt læreplads at
ansætte en egu-elev i praktik.
En egu-elev arbejder som udgangspunkt 37 timer
om ugen.
I praktikperioderne betaler din virksomhed
elevløn, som svarer til reglerne/satserne efter
gældende overenskomst på området.
I skoleperioderne får egu-eleven ikke løn, men
skoleydelse fra kommunen.
Egu-eleven er berettiget til ferie med
feriegodtgørelse. Praktikvirksomheden skal yde
feriegodtgørelse på 12,5 % af praktiklønnen.
Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren i
samarbejde med egu-vejlederen et delbevis.
Egu er IKKE med i ordningen om PraktikpladsAUB

