
Lærling eller elev: 

Sådan er du stillet 
under Corona-krisen
På grund af Corona-virus er Danmark lige nu i en situation, 
som desværre påvirker mange på den ene eller anden måde. 
Mange elever og lærlinge oplever usikkerhed i forhold til 
deres uddannelse. Her kan du få et overblik over, hvad der 
gælder for dig, hvis du er elev eller lærling.



?  Bliver jeg sendt hjem?
 Din arbejdsgiver kan godt sende dig 

hjem på grund af krisen. Nogle virksom-
heder bruger trepartsaftalen om at sende 
medarbejderne hjem med fuld løn, mens 
arbejdsgiveren får lønkompensation fra 
staten. Trepartsaftalen kan også bruges  
til lærlinge.

Lærlingen skal have fuld løn, virksomheden 
får lønkompensation på 90 procent. Du skal 
selv bidrage med fem ferie- eller fridage.

Er du på prøvetid, sættes prøvetiden på 
pause, mens du er på ordningen.

Så vidt muligt skal lærlingen blive i virk-
somheden og ikke sendes hjem.

?  Risiko for fyring?
 Som lærling kan du ikke umiddelbart 

blive fyret. For du har en uddannelsesaftale 
i stedet for en ansættelseskontrakt.

Hvis du alligevel bliver sagt op, så er 
det vigtigt, at du ikke selv medvirker til 
at  opsige kontrakten. Du skal heller ikke 
acceptere et løfte om, at du kan kom-
me tilbage efter krisen. For hvis du selv 
 accepterer det, kan du ikke fortsætte  
i skolepraktik med skolepraktikydelse.

Under alle omstændigheder skal du kon-
takte din lokale 3F-afdeling, hvis det skulle 
ske. For hvis en elev/lærling bliver sagt op 
på grund af Corona-krisen, så skal sagen 
bringes for det faglige udvalg.

Dernæst skal du henvende dig på skolen, 
og blive optaget i en skolepraktik, så du kan 
fortsætte din uddannelse.

?  Hvad med skoleophold?
 Det er skolerne, der bestemmer om 

eleverne sendes hjem, og om der eventuelt 
kan gennemføres fjernundervisning/online. 

Sendes du hjem, skal du melde dig hos din 
praktikvirksomhed, og virksomheden afgør, 
hvad du skal. 

På et tidspunkt får du besked fra skolen 
om, hvornår opholdet fortsætter.

?  Er min svendeprøve i fare?
 Lige nu er skolerne lukkede. Det bety-

der, at din svendeprøve risikerer at blive 
udskudt og din uddannelse forlænget. 

3F har 3. april foreslået, at arbejdsmarke-
dets parter og regeringen sætter sig sam-
men og får lavet en aftale, der sikrer  

at lærlinge og elever kan gøre deres uddan-
nelse færdig. 

Du får information, når vi ved mere.

?  Hvad med sygdom?
 Du skal melde dig syg, som du normalt 

ville gøre. Corona-krisen ændrer ikke noget 
ved det. Følg Sundhedsstyrelsens råd i 
øvrigt.

?  Hvad mener 3F?
 Generelt opfordrer 3F på det kraftigste 

alle virksomheder til at bruge muligheden 
for at sende medarbejderne hjem med 
løn og få lønkompensation, i stedet for at 
afskedige folk.

3F’s fokus er, at lærlinge/elever kan 
fortsætte deres uddannelse og gøre den 
færdig. Derfor har 3F opfordret til en ny tre-
partsaftale, der sikrer at elever og lærlinge 
ikke kommer i klemme på grund af krisen.

Har en virksomhed handlet for hastigt og 
opsagt en uddannelsesaftale med en elev/
lærling, opfordrer 3F til, at ophævelsen 
annulleres hurtigst muligt.
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