Hvad er AUB?
AUB udbetaler lønrefusion til offentlige
og private arbejdsgivere, der har udbetalt
løn til elever under skoleophold.
Formålet med AUB er at hjælpe
virksomheder og skoler med at øge
antallet af praktikpladser til elever inden
for erhvervsuddannelserne.
Elever, skoler og faglige udvalg kan også
få økonomisk støtte fra AUB i forbindelse
med uddannelse og praktikophold i
Danmark og i udlandet.

Du finder mere information om AUB’s
ydelser og tilskud til virksomheder på
hjemmesiden:
www.virk.dk/aub

Du kan kontakte AUB på telefon:

70 11 30 70
Telefontid:
Mandag-torsdag 8-16
Fredag 8-15:30

Information til arbejdsgivere om AUB

Tilskud fra AUB

Lønrefusion fra AUB

AUB giver tilskud til en række udgifter, du kan have
ved at ansætte en elev. Nedenfor er nogle af de
ydelser, du kan søge om økonomisk støtte til i
forbindelse med elevens praktikperiode.

AUB giver tilskud til elevens løn under de
obligatoriske skoleophold.

Lønrefusion og
befordring

Kost- og logiophold

Udstationering

I 2017 kan du maksimalt få:
Elev
1. årselev
2. årselev
3. årselev
4. årselev
Voksenelev

Kr. pr. skoleuge
2.520
2.790
3.150
3.710
5.030

Tjekliste
Hvis du vil ændre eller godkende
lønrefusion skal du have
følgende klar:
-

Virksomhedens NemID
Elevens CPR-nr.
Datoer for skoleophold
Elevens lønoplysninger

Bemærk, at du aktivt selv skal søge
om lønrefusion første gang, din
voksenelev har været på
skoleophold.

Hvordan søger jeg lønrefusion?
1. Når skolen har indberettet oplysningerne, får
du besked fra AUB i din digitale postkasse.
2. Tjek og ret evt. oplysningerne på
www.virk.dk/aub
3. Pengene udbetales til NemKonto

Skal min virksomhed være
registreret et sted for at få refusion?
Som arbejdsgiver skal du være godkendt af det
faglige udvalg til at uddanne elever.

Læs mere om udbetaling af de enkelte tilskud, på
www.virk.dk/aub-arbejdsgiver-udbetalinger

Lønrefusion til voksenelever
Hvis du ansætter en voksenelev over 25 år, kan du
få en højere refusionssats, når din elev er på skole.
Eleven skal være fyldt 25 år, når eleven begynder
sin uddannelse.

Derudover skal virksomheden være registreret
som lønudbetalende hos SKAT og ATP, senest
den dag din elev starter hos dig.
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