
 

 

Værd at vide - når virksomheden skal ansætte en elev 

Kære finansielle virksomheder, forsikrings- samt pensionsselskaber m.fl. 

Den 1. august 2015 trådte EUD-reformen i kraft, og hermed blev bl.a. kravene om at indgå en uddannelses-

aftale med en elev med speciale i Finans ændret. 

Vi vil i det næste skitsere kravene og de muligheder, der er for at sikre, at I kan lave en aftale med netop 

den elev, der passer til jeres virksomhed. 

Overgangskrav 

Ansøgere med grundforløbsbevis fra HG  

Ansøgere, der har et grundforløbsbevis med adgangskrav til jeres speciale, vil – uanset alder - kunne ansæt-

tes.   

Ansøgere med EUX fagretning speciale inden for Finans 

Eleven kan ansættes. 

Se mere om EUX fagretning - Finans 

http://www.ibc.dk/eux/eux-business/finans 

Ansøgere med en HHX, HTX, STX, HF og EUX med anden fagretning end Finans 

Har ansøgeren en HF-, HTX-, HHX- eller en STX-studentereksamen, skal han/hun have supplerende under-

visning (EUD-S) og gennemføre 1uges forløb med fagretning Finans.  

Hvis ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund er EUX med anden fagretning end Finans, fx handel,  

detail, kontor eller event, skal han/hun have det supplerende forløb EUD-S (1 uge). 

 

Bemærk endvidere, at en ansøger, der er fyldt 25 år, altid skal realkompetencevurderes. I skal derfor 

tjekke, om ansøgeren har fået lavet en realkompetencevurdering. Hvis han/hun ikke har det, må I gerne 

henvise vedkommende til IBC’s vejleder Dorte B. Skov - dbs@ibc.dk for en afklaring. Realkompetencevurde-

ringen kan betyde, at ansøgeren skal have forkortet sin læretid. 

 

Uddannelsesaftalen 

I de kommende år vil I formentlig forsat modtage ansøgninger fra elever, der skal have et supplerende for-

løb, inden I kan indgå en aftale om hovedforløbet med specialet Finans. 

Mulighed for ansættelse inden eleven har gennemført det supplerende forløb 

Hvis I har fundet lige netop den elev, som I rigtig gerne vil ansætte, er det muligt at ansætte eleven uden 

det supplerende forløb, idet dette forløb kan indgå, som en del af ansættelsen. 

Hvis I vælger, at ansætte fx en elev med HHX-baggrund og som ikke har det supplerende forløb, skal det 

fremgå af uddannelsesaftalen.  

 

Se pkt. 6 i viste eksempel af formular og ”vejledning til uddannelsesaftalen – kun finans”.  

http://www.ibc.dk/hovedforlob/til-virksomheden/formular-til-uddannelser 

 

http://www.ibc.dk/eux/eux-business/finans
mailto:dbs@ibc.dk


I skal i stedet for at sætte kryds ud for ”hovedforløb uden grundforløb”, sætte kryds i ”2.dels grundforløb 

og hovedforløb”. Det betyder, at uddannelsesperioden kan forlænges med den ene uger, som det supple-

rende forløb varer.  

 

Bemærk, at eleven inden 1. skoleophold på hovedforløbet skal have gennemgået det supplerende forløb. 

Eleven skal tilmeldes det supplerende forløb, og virksomheden vil - ligesom når eleven er på skoleophold - 

modtage tilskud fra AUB. Det er endvidere muligt at få tilskud til ophold på skolehjem, hvis eleven opfylder 

kravene hertil. 

 

IBC kan tilbyde 

IBC udbyder det supplerende forløb i august og september. Datoerne for start vil blive aftalt med FU og 

FOAK og udmeldt så snart dette er aftalt.  Det supplerende forløb blive udbudt delvist digitalt.   

 

Vi håber, at denne information gav lidt afklaring. Der kan dog stadig opstå rigtig mange nye spørgsmål. I er 

derfor meget velkommen til at kontakte Lene Frislev, hvis der skulle være spørgsmål fx til jeres stillingsop-

slag ved elevansættelse eller andet. 

 

Mange hilsner 

 

Lene Frislev      Kristina Ringkjøbing-Christiansen 

Projektmedarbejder    Uddannelseschef 

IBC Finance     IBC hovedforløb  

lefr@ibc.dk     krc@ibc.dk 

D: +4572241782     D: + 4572 24 26 42 

M: +4525284314      

 

            

 

 

Hvad er EUX? 
EUX er en ny 2-årig erhvervsrettet linje med gymnasiale fag på handelsskolen, der skal tiltrække de unge, der ønsker en 

erhvervsuddannelse. EUX-eleven vælger retning fra starten. Det betyder, at undervisningen og de faglige mål er af-

stemt, om eleven vil i lære inden for fx handel, kontor eller stå i butik. 

 
EUX er kompetencegivende. Det vil sige, at en ansøger med et EUX-bevis kan læse videre på fx Akademiet, HA eller HD. 
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