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Elev i egen virksomhed 

 

Ministeriet for Børn og Undervisning gør hermed opmærksom på, at 

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 20. december 2011, 

har truffet en afgørelse, som bl.a. indebærer, at en arbejdsgiver ikke kan 

indgå en uddannelsesaftale med sig selv som elev i en erhvervsuddannel-

se, heller ikke selv om der er ansat uddannet personale i virksomheden, 

som kan forestå den faglige del af elevens (ejerens) praktikuddannelse.  

 

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at praktikuddannelse i en 

erhvervsuddannelse foregår på grundlag af en uddannelsesaftale, der 

indgås mellem en elev og en virksomhed, der er godkendt hertil af det 

faglige udvalg, jf. § 31, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser sammen-

holdt med § 48, stk. 1, hvoraf det tillige fremgår, at en uddannelsesaftale 

er en betingelse for uddannelsens gennemførelse.  

 

Ingen kan i retlig forstand indgå en gyldig aftale med sig selv, og ejeren af 

en virksomhed, eller, hvis virksomheden er et selskab, en person, som 

efter bemyndigelse optræder i ejerens sted, kan derfor ikke indgå en ud-

dannelsesaftaleaftale med sig selv som elev.  

 

En uddannelsesaftale i erhvervsuddannelseslovens forstand indebærer et 

ansættelsesforhold med uddannelsesperspektiv, som er en gensidigt be-

byrdende og begunstigende aftale, og som bl.a. indebærer at arbejdsgive-

ren har instruktionsbeføjelse over en elev. 

 

En aftale af den nævnte art er derfor ugyldig. 
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Ankenævnets afgørelse vil snarest blive indlagt på 

www.retsinformation.dk. Evt. spørgsmål til afgørelsen kan rettes til An-

kenævnet på tvist@uvm.dk. 

 

En skole kan ikke optage en elev på grundlag af en ugyldig aftale, jf. § 5, 

stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, og skolen kan ikke registrere en 

ugyldig aftale efter reglerne i kapitel 14 i bekendtgørelse nr. 1514 af 15. 

december 2010 om erhvervsuddannelser. 

 

Endelig kan en skole efter ministeriets opfattelse heller ikke godkende en 

virksomhed efter reglerne i lovens § 31, stk. 3, til at ansætte virksomhe-

dens indehaver som elev. 
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