
Spørgsmål / svar om uddannelsesaftaler 
 
 
Hvad gør jeg, hvis skolen aflyser planlagte skoleophold? 
 
Hvis skolen aflyser planlagte skoleophold, skal du stille din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver. Du 
skal følge den instruks, der kommer fra din arbejdsgiver. 
 
Kan jeg risikere en ophævelse af min uddannelsesaftale? 
 
Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder 
er du i prøvetiden, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel. Er du ude over de 3 måneders 
prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde. Som udgangspunkt giver det 
forhold, at en virksomhed mangler arbejde eller af anden grund må indstille sine aktiviteter ikke 
virksomheden ret til at ophæve uddannelsesaftalen. 
Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte 
din fagforening, hvis det sker.  
 
Må min praktikvirksomhed fravige kravene om tilstedeværelse af oplæringsansvarlige i den periode, 
hvor nødlovgivningen gælder, i takt med at flere og flere faglærte sygemeldes/hjemsendes/sendes i 
karantæne? 
 
Der må ikke planlægges med, at du lades alene uden oplæringsansvarlige og heller ikke i disse tider. Men 
der kan aktuelt opstå situationer, hvor det ikke kan undgås. Det må vurderes i den konkrete situation, om det 
er forsvarligt, og du skal derfor kontakte din fagforening, hvis du står uden oplæringsansvarlige. Det er 
vigtigt, at du ikke bliver pålagt et ansvar, som overstiger dit aktuelle kompetenceniveau, og du skal have 
kontakt til din oplæringsansvarlige telefonisk/digitalt for vejledning. Det har derfor betydning, hvor langt du er 
nået i dit oplæringsforløb, og hvilke arbejdsfunktioner du kan arbejde med. 
 
Kan jeg arbejde hjemme i den periode, hvor nødlovgivningen gælder? 
 
Det må vurderes i den konkrete situation, om oplæringen kan foregå via tæt telefonisk/digital kontakt mellem 
dig og den oplæringsansvarlige. Det må tages med i vurderingen, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb 
og dine forudsætninger for at udføre arbejdet. 
 
Må jeg deltage i opgaver i virksomheden, som er uddannelsen uvedkommende? 
 
Din praktikvirksomhed må kun undtagelsesvis pålægge dig arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt 
sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid. I 
det omfang din praktikvirksomheds faglærte også i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, bidrager til 
løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil du i samme begrænsede omfang 
kunne deltage i løsningen af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at du får 
mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for din uddannelse inden for 
den aftalte uddannelsestid. 
 
Kan vi fravige praktikmålene? 
 
Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor du og din 
praktikvirksomhed har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie 
praktikmål/arbejdsfunktioner.  
 
Det kan blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie praktikmål for at nå målene for 
uddannelsen inden for uddannelsestiden, og både du og din praktikvirksomhed må bidrage til eventuelle 
nødvendige justeringer af praktikplanen.  
Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsens stadig nås, da der ikke kan udstedes 
uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. Hvis uddannelsen er tæt på afslutning, bør målene for 
uddannelsen stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid, og hvis du endnu ikke er nået langt i dit 
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uddannelsesforløb, bør et eventuelt efterslæb i oplæringen kunne indhentes senere i uddannelsesforløbet 
ved en ændret/mere intensiv oplæring.  
 
Må den mundtlige prøve i forbindelse med fagprøven gennemføres online i den periode, hvor 
nødlovgivningen gælder? 
 
Ja. Fagprøven skal så vidt muligt gennemføres, og den mundtlige eksamen kan for nogle gennemføres 
online i den periode, hvor nødlovgivningen gælder. De nærmere rammer for online gennemførelse af den 
mundtlige eksamen er ved at blive afklaret. 
 
Min fagprøve-uge er blevet fremrykket, hvad er mine rettigheder? 
 
Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre 
placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven 
og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen. 

 


