Vejledning til udfyldelse af lærlingekontrakt
Afsnit 01 – Parterne
Her skriver praktikanten / lærlingen sine personoplysninger.
Praktikstedet eller praktikstederne udfylder oplysning om deres virksomhed.

Afsnit 02 – Uddannelse
Her udfyldes den uddannelse, som den studerende ønsker at indskrives på. Det kan for eksempel være AU
Økonomi og Ressourcestyring. Uddannelsesnummer skal også udfyldes.

Afsnit 03 – Varighed
Her udfyldes varighed på uddannelsen med datoer. Datoerne er inklusive både skoleophold og
praktikperioder. Det er den samlede tid for begge.

Afsnit 04 – Godkendt afkortning
Dette afsnit skal kun udfyldes, såfremt praktikanten allerede er i praktik, eller har en del erhvervserfaring
inden for det område, som praktikanten allerede vil søge. Såfremt man har erfaring, skal der skrives en
meritansøgning til bestyrelsen på Grønlands Handelsskole.

Afsnit 05 – Løn og øvrige vilkår
Afsnittet her er dobbelttydigt. Der står at ”Lærlingen aflønnes i henhold til overenskomst inden for det
pågældende fagområde. Hvis der ikke er indgået overenskomst, aflønnes lærlingen i henhold til den
offentlige overenskomst.” Derefter står der som valg: ”Praktikløn Ja eller Nej”. Man kan ikke vælge om en
praktikant skal have praktikløn, når de er i praktik. Man kan vælge, om man giver praktikløn under hele
perioden – dvs. både på skoleophold og i praktikperioder, eller om praktikanten/studerende veksler
mellem praktikløn i praktikperioder, og uddannelsesstøtte på skoleophold.

Afsnit 06 – Bemærkninger
Her noteres, om praktikanten skal have løn under hele sit skole- og praktikophold, eller om der veksles
mellem praktikløn i praktikperioden og uddannelsesstøtte på skoleophold.
Her noteres endvidere, hvis kontrakten er en forlængelse af en tidligere praktikkontrakt.

Afsnit 07 – Underskrifter
Når lærlingekontrakten er underskrevet af både praktiksted og praktikanten, scannes dokumentet og
sendes til den respektive Uddannelsesinspektør eller koordinator på området på Handelsskolen i Nuuk.

Afsnit 08 – Uddannelsesinstitution
Når kontrakten i underskrevet stand er sendt til Grønlands Handelsskole, underskriver den respektive
Uddannelsesinspektør / Koordinator på området lærlingekontrakten og scanner og sender denne retur til
både praktikant og praktiksted.
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