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Gevinsten ved lærlinge 

 

Afdækning af indtægter og udgifter forbundet med 

lærlingeforløb i bygge- og anlægsbranchen.  

De forløbne år er det politiske fokus på nødvendigheden af uddannelsen af faglært 

arbejdskraft vokset. En grundpille i de danske erhvervsuddannelser er idéen om 

vekseluddannelse med en sammensætning af skoleforløb og praktisk erfaring. Det 

fundament er i stigende grad under pres. Andelen af elever på erhvervsuddannelser, der ser 

sig nødsaget til at vælge skolepraktik, vokser. Oveni dette er de korte uddannelsesaftaler 

også blevet mere populære blandt virksomheder og bidrager til et usikkert 

uddannelsesforløb for eleverne.  

 

 

Baggrund  

Andelen af elever på erhvervsuddannelser, som er i skolepraktik eller under en 

kortuddannelsesaftale pr. d. 01/08/16 er 21,7 %: en stigning på 8 % siden 2013. Mere end hver 

femte elev har altså ingen uddannelsesaftale eller ser et usikkert lærlingeforløb i møde. Såfremt 

virksomhederne forstår gevinsten ved at ansætte lærlinge, er det en rimelig antagelse at forvente, at 

det vil kunne modvirke denne udvikling.  

Opsummering 

Den direkte gevinst, dvs. dækningsbidraget, ved at have en lærling tilknyttet er op til 277.190kr. pr 

lærling.  

Det resultat bygger på de faktureringspriser, altså hvad mestre rundt i landet prissætter deres 

lærlinges arbejde til. Resultatet er er et gennemsnit beregnet på de priser 20 virksomheder har 

oplyst ifm. undersøgelsen, samt et estimat af hvor mange timer en lærling kan forventes at udføre 

fakturerbart arbejde for virksomheden.   
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Analysen er opdelt i fire dele. Første del omhandler, hvordan en ”normal” 

håndværkeruddannelse er bygget op. Hvor meget foregår på skolen og hvor meget foregår hos 

mester. Analysen giver et overblik over for stor en del af tiden hos mester, man er på en opgave: 

”kundetimer”. Antallet af kundetimer en vigtig faktor for gevinsten ved at have lærlinge, da det er 

den fakturerbare tid.  

Anden del giver en opregning af mesterens udgifter: Hvor meget betales i løn til lærlingen, hvor 

meget koster forsikringen af lærlingen, kan man få refusion eller en anden form for støtte og i så fald 

hvor meget. 

Tredje del gennemgår mesterens indtægter ved en lærling. Det er uladsiggørligt at vurdere hvor 

stor en andel af den samlende indtægt fra byggeprojekter, der stammer fra lærlinges arbejde. Derfor 

baserer analysen sig på hvilke timepriser mestrene fakturer, når lærlingen sendes ud til mindre 

opgaver, hvor der faktureres for timers arbejde. 20 virksomheder fra hele Danmark indgår i 

undersøgelsen. Der er en ligelig fordeling mellem VVS -firmaer, murermestre og håndværkerfirmaer.   

Den sidste del af analysen indeholder nogle centrale faktorer, der i nogen eller høj grad kan influere 

på indtægter og udgifter for den enkelte virksomhed.  

 

EN HÅNDVÆRKERUDDANNELSES OPBYGNING 

Mureruddannelsen og træfagets byggeuddannelse har en varighed af hhv. 4 år og 5 mdr. og 4 år og 

6 mdr. Efter den nye Erhvervsskolereform i 2015, er der kommet en ny opdeling af grundforløbet. 

Det betyder, at det nu er muligt at have grundforløb 1 (20 uger) og grundforløb 2 (20 uger). Denne 

HVAD KOSTER EN LÆRLING? OG HVAD BIDRAGER DE MED? 

Case: Træfagets Byggeuddannelse med 29 ugers skoleforløb 

 Samlede direkte udgifter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 833.152 kr. 

 

 Samlede direkte indtægter pba. fakturerbare timer efter at have haft lærlinge i 4 år 

udgør 1.110.342 kr. 

 

 Tager man højde for timer ved virksomheden, lærlinges løn, skoleophold, AUB-

refusion og diverse omkostninger er der et samlet dækningsbidrag efter et 4-årigt 

forløb på 277.190 kr. 
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type af grundforløb er hovedsagligt henvendt til elever, der med en folkeskoleuddannelse gerne vil 

have en erhvervsuddannelse, men er usikker på hvilken specifik retning det skal være.  

Da erhvervsuddannelsesreformen er forholdsvis ny, er det meget få elever under det nye forløb, der 

er ude i praktik anno 2017. Derfor er den mere ”almindelige” håndværkeruddannelse med et enkelt 

grundforløb (20 uger) anvendt i analysen. Den enkelte skole kan selv tilrettelægge hovedforløbet. 

Nedenstående er et eksempel på hvordan en skole kunne tilrettelægge et typisk forløb. 

LÆRLINGE SKOLE TIMER 

MURER/TØMRER UDDANNELSE  

 

Grundforløb 20 uger (Eleverne er på skole og har derfor ikke en lærlinge kontrakt) 

Skoleperiode (1) 20 uger 740 timer første læreår 

Skoleperiode (2) 3 uger 111 timer andet læreår 

Skoleperiode (3) 3 uger 111 timer tredje læreår 

Skoleperiode (4) 3 uger 111 timer fjerde læreår 

 

Elektrikerfagets uddannelse er f.eks. længere med 55 ugers skoleophold. Samtidig skal det siges, at 

det er de enkelte skoler, der tilrettelægger uddannelsens opbygning. Dermed kan den tredje 

skoleperiode indeholde flere eller færre uger på skolen – det samme er gældende ved de andre 

perioder.  

LÆRLINGE 

KUNDETIMER 1.år 2.år 3.år 4.år 

Løntimer pr. år. 1924 1924 1924 1924 

SH-dage* 78 78 78 78 

Ferie 185 185 185 185 

Feriedage 37 37 37 37 

Sygdom/fravær* 76 76 76 76 

Skoleophold 740 407 296 407 

          

Kundetimer pr. år 808 1437 1437 1437 

*SH-dage er årlige helligedage. Derudover er estimatet af sygdom/fravær, feriedage osv. tidligere 

udregnet af Dansk El Forbund i 2015.  
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For at kunne udlede hvor mange timer en lærling i praktik udfører opgaver hos mester, afsøger 

analysen det årlige antal ”kundetimer”. Disse timer har til hensigt at påvise, hvor mange timer en 

mester reelt kan forventes at fakturere en lærling. Opgørelsen viser, at mester vil have mulighed for 

at kunne fakturere for lærlingeopgaver 808 timer i år 1, 1141 timer i år 2, 1252 timer i år 3 og 1141 

timer i år 4.  For at tage højde for, at virksomheden ikke nødvendigvis får dækket alle de mulige 

kundetimer, er disse i beregningen af indtægterne  ganget med en faktor på 0,75.  

 

VIRSKSOMHEDENS UDGIFTER VED LÆRLINGE 

De generelle udgifter ved at have lærlinge kan opdeles i to dele. Når lærlingene er på skole, og når 

de er på virksomheden. Når de er på skole, er det muligt at få AUB-refusion, som har til hensigt at 

dække den overenskomstmæssige lærlingeløn, som mester naturligt ikke kan få dækket via arbejde, 

da lærlingen er i skole. Nedenstående AUB-refusion er for 2017: 

 AUB-refusion pr. skoleuge for 2017  

1. år 2.520,00 kr. 

2. år 2.790,00 kr. 

3. år 3.150,00 kr. 

4. år 3.710,00 kr. 

Voksenelev 5.030,00 kr. 

 

 

AUB-REFUSION – 

OMKOSTNINGER 

OG INDTÆGT 

AUB-refusion pr. 

skoleuge for 

2017 - når 

lærling er på 

skole 

Gennemsnitlig 

løn pr. uge for 

lærlinge 

Lønrefusio

n i % af 

lønnen 

gennem 

AUB 

Gennemsnitlig 

løn pr. uge for 

lærlinge inkl. 

Div. 

Omkostninger* 

Lønrefusion i % 

af lønnen 

gennem AUB 

inkl. Div. 

Omkostninger* 

1. årselever 2.520,00 kr. 2.459,58 kr. 103% 3.068,22 kr. 82% 

2. årselever 2.790,00 kr. 2.980,35 kr. 94% 3.725,44 kr. 75% 

3. årselever 3.150,00 kr. 3.365,15 kr. 94% 4.206,44 kr. 75% 

4. årselever 3.710,00 kr. 4.012,65 kr. 92% 5.015,81 kr. 74% 

Voksenelev 5.030,00 kr. 4.369,70 kr. 115% 5.462,13 kr. 92% 
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Det interessante her er hvor stor en andel AUB-refusionen dækker af den lærlingeløn, som eleverne 

er berettiget til. Nedenstående viser, at lønrefusionen stort set dækker de omkostninger, som 

mester har ved at lærlingen er i skole.  

Overenskomsten for murere og tømrere er ikke identisk, derfor er der beregnet et gennemsnit, som 

danner grundlag for deres løn pr. uge. 

 1.årselever 66.475kr i timen. 

 2.årselever 80.55kr i timen. 

 3.årselever 90.95kr i timen. 

 4.årslever 108.45kr i timen 

 Voksenelever 118.1kr i timen. 

Der er påregnet et ekstra tillæg, udover den overenskomstmæssige løn, som er ”diverse 

omkostninger”. Diverse omkostninger dækker over feriepenge, forsikringer og værktøj. Ud fra 

samtaler med forskellige mestre og virksomheder i landet, samt lokale 3F-regioner, er der en 

generel tendens til at påregne 25 % ekstra til den løn lærlingene skal have. Derfor ender AUB-

refusionen med at dække mindre end først antaget – dog stadig en stor del: ca. 76 % af mesters 

udgifter i en 4 årig periode, når lærlingen er i skole.    

En faktor i denne udregning er variablen ”diverse omkostninger”. Den enkelte mester eller 

virksomhed, kan ende med at bruge færre penge på eks. værktøj, hvorfor den samlede udgift falder. 

Dermed er det vigtigt at pointere at dette estimat har betydning for den generelle gevinst ved at 

have lærlinge.  

 

MESTERS INDTÆGTER VED AT HAVE LÆRLINGE 

Tabellen herunder viser et gennemsnit af de faktureringspriser virksomheder og mestre rundt om i 

landet prissætter deres lærlinges arbejde efter. 20 virksomheder rundt i landet er blevet spurgt om 

hvad de fakturerer pr time, når de sender deres lærlinge ud. Dette varierede meget naturligt fra 

1.årselever til 4.årselever. De adspurgte virksomheder er ligeligt fordelt i alle de danske regioner. Der 

er stor enighed om prisfastsætningen af lærlingetimer. Mestre i Nordjylland og Syddanmark 

fakturerer noget mindre end mestre i Hovedstadsområdet. Svarene fra virksomhederne fremgår 

sidst i analysen. 

 

LÆRLINGE 

OVERSKUD 

Lærlingelønninger pr. time - 

faktureringspriser 

Lærlingelønninger pr. 

time - mindsteløn 

Samlet overskud pr. time 

faktureret inkl. Div. 
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Tabellen ”Lærlinge Overskud” viser overskuddet, som virksomheden får, når der er korrigeret for 

diverse omkostninger. Tabellen viser, at pr. time en 1 års lærling arbejder, får virksomheden et 

overskud på 165,16kr pr. faktureret time. Næsten 60 % af lærlingens fakturerede timer tilfalder 

mester/virksomheden i alle de år, man har lærlingen tilknyttet. 

Et realistisk bud på hvad en mester kan forvente af indtægt ved at have en lærling tilvejebringes ved 

at sammenholde det samlede overskud pr. time med antallet af kundetimer, samt AUB-refusion. 

 

”Indtægterne ved lærlinge” er udregnet ved at gange AUB-refusion pr uge, med de antal uger som 

lærlingen er på skolen de forskellige år (se tænkt eks.). Disse er således lagt sammen med tabellen 

Kundetimer, for at kunne give et samlet estimat af indtægt efter et fireårigt forløb.  

*Kundetimerne er ganget med 0,75 for at tage højde for at virksomheden kun får dækket 75 % af 

kundetimerne, grundet afbestillinger eller tabte opgaver (kilde: Dansk El-Forbund, Hvad koster en 

lærling? 2015). 

Omkostninger* 

1. årselever 248,25 kr. 66,48 kr. 165,16 kr. 

2. årselever 265,50 kr. 80,55 kr. 164,81 kr. 

3. årselever 280,75 kr. 90,95 kr. 167,06 kr. 

4. årselever 301,50 kr. 108,45 kr. 165,94 kr. 

Voksenelev 320,00 kr. 118,10 kr. 172,38 kr. 

INDTÆGTER VED LÆRLINGE AUB-refusion på skole Kundetimer faktureret * 

1. årselever 50.400,00 kr. 150.439,50 kr. 

2. årselever 30.690,00 kr. 286.142,63 kr. 

3. årselever 25.00,00 kr. 201.718,88 kr. 

4. årselever 40,.10,00 kr. 324.941,63 kr. 

i alt 147.10,.00 kr. 963.242,63 kr. 
 

 

 

Samlet indtægt efter 4 år: AUB + 

Kundetimer 
1.110.342,62 kr. 

UDGIFTER VED LÆRLINGE UD FRA 

KUNDETIMER 
Lærlingeløn pr. år inkl. div. omkostninger 

1. årselever 159.872,38 kr. 
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2. årselever 193.722,75 kr. 

3. årselever 218.734,75 kr. 

4. årselever 260.822,25 kr. 

 

Samlet udgift efter 4 år 833.152,13 kr. 
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HVAD ER DEN DIREKTE GEVINST VED AT HAVE LÆRLINGE?  

UDREGNINGER PBA. FORSKELLIGE UDDANNELSESFORLØB 

Elektrikeruddannelse: 55 ugers skoleforløb: 

 Samlede udgifter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 833.152 kr. 

 

 Samlede indtægter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 935.611 kr. 

 

 Når man tager højde for timer ved virksomheden, lærlinges løn, skoleophold, AUB-

refusion og diverse omkostninger kan der forventes et samlet dækningsbidrag til 

virksomhed/mester efter et 4 årigt forløb på 102.459 kr. 

Træfagets Byggeuddannelse: 29 ugers skoleforløb (anvendt i analysen): 

 Samlede udgifter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 833.152 kr. 

 

 Samlede indtægter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 1.110.342 kr. 

 

 Når man tager højde for timer ved virksomheden, lærlinges løn, skoleophold, AUB-

refusion og diverse omkostninger kan der forventes et samlet dækningsbidrag efter 

et 4 årigt forløb på 277.190 kr til virksomhed/mester. 

Træfagets Byggeuddannelse: 49 ugers skoleforløb: 

 Samlede udgifter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 833.152 kr. 

 

 Samlede indtægter efter at have haft lærlinge i 4 år udgør 958.499 kr. 

 

 Når man tager højde for timer ved virksomheden, lærlinges løn, skoleophold, AUB-

refusion og diverse omkostninger er der et samlet dækningsbidrag efter et 4 årigt 

forløb på 125.347 kr. 

 

*Ny mesterlære er også et uddannelsesforløb, der kan betyde større overskud for 

virksomheden, da man erstatte selve grundforløbet med praktisk erfaring ved 

mester. Dog er det til d.d. stadig få, der er i Ny mesterlære, hvorfor der ikke er lavet 

beregninger på dette.  
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FAKTORER DER INFLUERER PÅ UDREGNINGERNE 

 Diverse omkostninger. Diverse omkostninger varierer alt efter hvilken branche man 

kontakter. Generelt er der en holdning til, at der som minimum skal lægges 25 % til 

lærlinges løn, som dækker udgifter som feriepenge, forsikringer og værktøj. Denne kan 

variere, og derfor influere i begge retninger af det endelige resultat. 

 Sidemandsoplæring. Det er svært at vurdere hvor meget en svend gennemsnitligt bruger af 

sin tid på at oplære lærlingen og/eller rette op på evt. fejl og mangler. Dette afhænger 

udelukkende af kvaliteten af lærlingenes opgaver – hvilket varierer lærling til lærling. Hvis 

svendene bruger mere tid, vil den direkte gevinst ved lærlingen således være mindre.  

 Jobs/opgaver. I ovenstående udregninger er der taget højde for at virksomhederne ikke 

altid har en fuld kalender i forhold til jobs. Derfor er det medregnet at, af de kundetimer 

lærlingen kan udføre opgaver for virksomheden, er det kun 75 % af tiden, at der er 

tilstrækkeligt med opgaver. Hvis den pågældende virksomhed får flere eller færre opgaver, 

har dette en stor effekt på det samlede resultat.  

 Uddannelsens opbygning. Træfagets byggeuddannelse har et todelt grundforløb som 

varierer mellem et 20 eller 40 ugers grundforløb, dette har stor betydning for de 

”kundetimer” som lærlingen, har mulighed for at udnytte hos Mesteren. Derudover har 

elektrikeruddannelsen samlet set 55 uger, mens mureruddannelsens skoleforløb spænder 

mellem samlet 29 og 49 uger. Forskellen på den længste elektrikeruddannelse med et 55 

ugers skoleforløb og den korteste mureruddannelse, med et skoleforløb på 55 uger er 

ca.175.000 kr. i direkte gevinst (dækningsbidrag) for virksomheden efter 4 års uddannelse. 

Analysens forskellige uddannelsescases illustrerer den forskel.  

 Akkord. I denne analyse er der ikke taget højde for akkordarbejde. De priser, som svendene 

forhandler sig frem til på pladserne, ligger altid 0 - 15 % over priskurantens priser. Når elever 

deltager i akkordarbejde skal akkordsummen fradrages med de almindelige elevsatser. 

Derfor kan der værre større gevinst for virksomheden og mester ved at lærlingen arbejder 

akkord. Dog afhænger det altid af det enkelte tilbud. 
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FAKTURERINGSPRISER I KR. PR. TIME – 20 VIRKSOMHEDER I ALT 

 

1. år 2. år 3. år 4. år 

Virksomhed 1 

 250 275 300 325 

Virksomhed 2 

 262 291 315 354 

Virksomhed 3 

225 276 312 348 

Virksomhed 4 

286 286 286 286 

Virksomhed 5 

265 265 265 265 

Virksomhed 6 

272 272 272 272 

Virksomhed 7 

270 275 280 285 

Virksomhed 8 

240 280 300 320 

Virksomhed 9 

180 200 220 230 

Virksomhed 10 

250 270 290 330 

Virksomhed 11 

220 250 280 320 

Virksomhed 12 

280 280 280 330 

Virksomhed 13 

275 275 275 275 

Virksomhed 14 

270 270 280 280 

Virksomhed 15 

200 230 250 285 

Virksomhed 16 

260 280 300 325 

Virksomhed 17 

275 275 275 275 

Virksomhed 18 

190 220 250 270 

Virksomhed 19 

255 275 295 325 

Virksomhed 20 

240 265 290 330 

     Gennemsnitligt  248.25 265.5 280.75 301.5 

     
 


