
Bliv voksenlærling
Som voksenlærling bliver du faglært og får papir 
på dine kompetencer.  Du får en overenskomst-
mæssig løn under uddannelsen, der er højere, 
end den løn yngre lærlinge får.

Forudsætninger

Du kan blive voksenlærling, hvis du er fyldt 25 år og opfylder en af  
følgende betingelser: 

• Du er faglært og ledig, men har ikke anvendt uddannelsen i de sidste 5 år.
• Du er faglært og været ledig i mere end 3 måneder (sammenlagt).
• Du er ufaglært og enten i arbejde eller ledig.

Virksomheden kan få tilskud til din løn

Når du er på skole, får virksomheden et tilskud på 5.507 kr. pr. skoleuge. (2022) 

• Er du ledig, får virksomheden et tilskud på 45 kr. pr. time til din løn i hele  
uddannelsesperioden.

• Er du ufaglært og i arbejde, får virksomheden et tilskud på 30 kr. pr. time 
 til din løn i op til 2 år.



Merit

Har du erfaring indenfor det område, hvor du vil uddanne dig, har du mulighed for 
at få merit - det vil sige, at du kan få afkortet uddannelsen.

På www.3f.dk kan du se 3F’s uddannelser og finde oplysninger om, hvilke skoler 
der udbyder uddannelsen. Kontakt skolen for at undersøge om du kan få afkortet 
uddannelsen.

Uddannelsesaftale

Du skal ansættes som voksenlærling af en virksomhed. Der skal indgås en uddan-
nelsesaftale med virksomheden - uanset om du er ledig eller i forvejen er ansat i 
virksomheden.

På www.laerepladsen.dk kan du se, hvilke virksomheder der er godkendte som 
uddannelsessteder, og som du kan kontakte.

Du kan også få hjælp af din afdeling. Afdelingen kan udpege og eventuelt  
skabe kontakt til relevante virksomheder.  

Har du flere spørgsmål? 

På www.3f.dk kan du finde flere informationer om voksenlærlingeordningen. 
Du kan også kontakte din afdeling, som gerne vil hjælpe dig. 

3FA
Faglig Fælles Akasse 

Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3fa.dk
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