
Et trainee uddannelsesforløb for kommende lærlinge i industrivirksomheder
Et godt tilbud til elever i afgangsklasserne i folkeskolen og øvrige, som vil prøve 
kræfter med smede- og industriteknikerjob inden endeligt uddannelsesvalg.

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE



Formål med dette tilbud

DS Håndværk & Industri og Dansk Metal ønsker med dette trainee-uddannelsestilbud at give
unge i folkeskolens afgangsklasser og andre interesserede unge mulighed for at prøve kræfter
med smede- eller industriteknikuddannelserne.

Vi vil genoplive den tidligere arbejdsdrengs mulighed i en egentlig jobfunktion.

Der er praktikpladser og jobmuligheder i industrien, og vi vil gerne med dette projekt tilbyde unge
at prøve denne mulighed og sikre sig en karriere inden for en af disse erhvervsuddannelser.

Projektet tilbydes alle unge i Danmark. Vi henvender os til elever, deres forældre og skolevej-
ledere og andre interessentgrupper, som kan være behjælpelige med at formidle dette tilbud til 
de unge.
DS Håndværk & Industri har et stort antal medlemsvirksomheder, som har givet tilsagn om, 
at ville tilbyde unge, der ikke er omfattet af undervisningspligt, muligheden for at prøve at 
arbejde i en virksomhed.

Organisationerne bag projektet har drøftet med Arbejdstilsynet, hvilke jobsituationer og arbejds-
funktioner unge mellem 15 og 18 år må arbejde med. 

Dette betyder derfor, at de jobfunktioner, som den unge tilbydes, er i overensstemmelse med
den godkendelse, som organisationerne har modtaget fra Arbejdstilsynet.





Baggrunden for trainee tilbuddet

Baggrunden for, at DS Håndværk & Industri og Dansk Metal har ønsket at igangsætte et trainee-
uddannelsesforløb med ca. 50 elever/år i en 3-årig forsøgsperiode, er, at organisationerne ønsker,
at flere unge søger ind på smede- og industriteknikeruddannelserne på teknisk skole for senere
at sikre kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne frem mod år 2010. Der er til stadighed behov
for kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne, og med dette tilbud får unge muligheden for at
afprøve interesser og evner i samarbejde med en virksomhed, inden den unge vælger endelig
uddannelsesretning. 

Motivationen for den unge til at indgå en aftale om et trainee-forløb i en virksomhed vil være:
Muligheden for at afprøve faglige interesser i praksis
Muligheden for at opleve og arbejde i en moderne produktionsvirksomhed
Mulighed for at tjene lidt lommepenge til hverdagen. (Løn og arbejdsforhold efter gældende 
overenskomst)
Mulighed for – efter endt trainee-uddannelsesforløb – at sikre sig en uddannelsesaftale/praktik-
plads i virksomheden efter afsluttet folkeskole
Mulighed for at opbygge et kammeratligt samarbejde med ansatte i virksomheden
Mulighed for faglig viden og jobrutine i de arbejdsopgaver som den unge kommer til at 
arbejde med.



Hvad gør jeg som ung for at komme i gang med et trainee-forløb?

Når du har læst denne brochure igennem og gerne vil prøve kræfter med et trainee-forløb i en
virksomhed, skal du først finde dig en virksomhed, som er godkendt.
Dette gør du ved at kontakte DS Håndværk & Industri Magnoliavej 2, 5250 Odense SV, 
tlf. 66 17 33 33 og bede om uddannelsesafdelingen. Eller på mail: ds@ds-net.dk – att. Uddan-
nelsesafdelingen. 
Derefter vil du få oplyst, hvilke virksomheder som er godkendte og har givet tilsagn om at til-
byde trainee-pladser.
Efterfølgende kontakter du virksomheden for en samtale om en trainee-uddannelsesplads.
Der skal altid oprettes en ansættelseskontrakt mellem virksomhed og trainee-elev som beskri-
ver de aftaler, der er indgået.

Virksomhedens navn og adresse, cvr-nr, og oplæringsansvarlig
Trainee-elevens navn og adresse, tlf., cpr.nr., folkeskolens navn og adresse samt tlf. og 
kontaktlærer
Arbejdssted og afdeling
Trainee-opholdets begyndelses- og slutdato, samt den daglige arbejdstid
Løn- og ansættelsesvilkår
Regler for opsigelse af aftalen
På første arbejdsdag skal virksomhed (den uddannelsesansvarlige) og trainee-elev 
gennemgå den informations- og kursusmappe, som er udarbejdet til formålet
Denne mappe udleveres til alle trainee-elever og virksomheder gratis ved indgåelsen af
aftalen. Informationsmappen fås ved henvendelse til en af de to organisationer
Mappen indeholder information om arbejdsmarkedet, løn- og ansættelsesforhold, arbejds-
miljø og sikkerhed samt konkrete produktionsmæssige forhold i virksomhederne
Desuden information om smede- og industritekniker uddannelsen og  jobmuligheder.



Hvor kan man henvende sig for at få supplerende viden og information?

DS Håndværk & Industri Dansk Metal
Magnoliavej 2 Nyropsgade 38

5250 Odense SV 1780 København V
Tlf. 66 17 33 33 Tlf. 33 63 20 00

Uddannelseschef Finn Kyed Sekretær Gert Svendsen
mail: fky@ds-net.dk mail: 0000ges@danskmetal.dk
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Brochuren er bevilget af Smedenes Uddannelsesfond og Integrationsministeriet


