
For mange virksomheder kan det virke bøvlet at tage  
sikkerhedsvagtelever, men det er faktisk ret let.  
Kontakt en af de godkendte skoler for mere information.

Tag en  
sikkerheds- 
vagtelev ind

Scan QR-koden og se filmen om  
hvorfor det er en god idé 
at få en sikkerhedsvagtelev

Det er faktisk ret let

nextkbh.dk aarhustech.dk zbc.dk



Hvorfor skal jeg tage en sikker-
hedsvagtelev ind i min virksomhed?
At tage en sikkerhedsvagtelev ind i 
sin virksomhed er en investering i 
virksomheden. Man er med til at sikre 
fremtidens arbejdskraft, og man får en 
god løsning med høj kvalitet. Samtidig 
er man med til at gøre sikkerheds-
vagter bedre. Det gavner os alle.

Hvad får min virksomhed ud af det?
Sikkerhedsvagtelever indgår i det 
daglige arbejde. De er dygtige og kan 
bidrage med nye tanker og ressourcer. 
De kan løse komplekse opgaver og er 
en gevinst for firmaet. Når eleverne 
kommer fra grundforløbet på sikker-
hedsvagtuddannelsen, kan de – efter 
oplæring i virksomheden – bruges på 
alle slags opgaver.

 

Er det ikke besværligt at have  
en elev?
Nej, det er faktisk ret let. Det er som at 
ansætte enhver anden medarbejder. 
Virksomheden skal i første omgang 
godkendes som uddannelsessted, 
og derefter skal man lave en uddan-
nelsesaftale, som også fungerer 
som ansættelseskontrakt og så er 
man i gang. Så det er på ingen måde 
besværligt. Vejledninger og blanketter 
der skal bruges for at komme i gang, 
findes på www.sus-udd.dk.

Hvorfor tage  
en sikkerheds- 
vagtelev ind?

Hvad kræver det af virksomheden?
Det at have en elev er en fælles opgave 
for alle virksomhedens medarbejdere. 
Eleven skal i videst muligt omfang 
deltage i så mange aspekter af vagt- 
og sikkerhedsfaget som muligt. Jo 
hurtigere eleverne får lov til at prøve 
forskellige opgaver, desto større en 
ressource bliver de for virksomheden.

Hvad koster det?
Sikkerhedsvagtelever skal være i 
oplæring i en virksomhed i halvandet 
år med tre skoleophold undervejs.  
I den tid har eleven krav på en  
overenskomstfastsat elev-løn. Som 
virksomhed får man mindst 2.840 kr. 
om ugen i AUB-refusion, når eleven er 
i skole. Refusionen reguleres af hvor 
langt eleven er i sit uddannelsesforløb. 
Refusionen sker automatisk gennem 
www.virk.dk.
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Det tager maksimalt 2½ år at  
blive sikkerhedsvagt. Eleven 
starter på et grundforløb på en 
erhvervsskole. I resten af  
uddannelsen - kaldet hoved-
forløbet - veksler eleven mellem 
oplæring i virksomheden og 
skoleforløb.

Det er ikke så svært at have 
vagtelever. Du får andre syns- 
punkter på tingene og den 
faglighed eleverne kommer med 
spreder sig ud i din virksomhed. 
Det er kun positivt at have  
sikkerhedsvagtelever.

Vi får bedre arbejdskraft og 
bedre medarbejdere i  
fremtiden ved at uddanne  
sikkerhedsvagtelever.
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Sasa Nicic, elevansvarlig

Sasa Nicic, elevansvarlig



Sådan kommer din 
virksomhed i gang

Kontakt en skole og hør om de har elever, der er interessante for netop  
din virksomhed. Skolen kan også hjælpe og guide dig videre i processen.  
Følgende skoler uddanner sikkerhedsvagter:

     NEXT København, Glostrup Tlf: 33 88 00 00  Mail: next@nextkbh.dk
     ZBC Roskilde & Vordingborg Tlf: 55 78 88 88  Mail: zbc@zbc.dk
     Aarhus Tech. Tlf: 89 37 35 33  Mail: mail@aarhustech.dk
     Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (kun grundforløbsskole)  
     Tlf: 70 10 99 00 Mail: SDE@SDE.dk 

Din virksomhed skal godkendes som læreplads. For at blive godkendt til at have 
sikkerhedsvagtelever skal virksomheden udfylde et godkendelsesskema. Dette 
skal kun gøres første gang, virksomheden tager en elev ind. Du finder skemaet 
på www.sus-udd.dk ved at klikke på vagt og sikkerhed. Her ligger det under 
blanketter i højre side. 

Når virksomheden er blevet godkendt til at have elever og du har fundet en elev, 
skal der laves en uddannelsesaftale. Det anbefales, at aftalen udfyldes i sam- 
arbejde med skolen, så uddannelsens varighed kommer til at passe med termi-
nen for den afsluttende prøve. Aftalen sendes til den skole, der skal varetage 
skoleuddannelsen for lærlingen. Du finder et link til lærepladsaftalen på  
www.sus-udd.dk ved at klikke på vagt og sikkerhed. Her ligger det under  
blanketter i højre side.
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Sasa Nicic, Elevansvarlig

Til forskel fra før, så er uddannelsen  
i dag meget mere intens, sikkerheds-
vagteleverne er bedre klædt på og  
den faglighed de kommer med  
spreder sig ud i hele virksomheden. 
Jeg vil klart anbefale at tage sikker-
hedsvagtelever ind.


