SAMMEN OM INTEGRATION

VIRKSOMHEDSPRAKTIK
– MØD EN POTENTIEL NY MEDARBEJDER

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for
virksomheden. Med ordningen kan I give en flygtning mulig
hed for at afprøve sine kompetencer og vise sit værd i forhold
til de konkrete opgaver på jeres arbejdsplads. Og samtidig
give ham eller hende en hjælpende hånd med at få en fod ind
på arbejdsmarkedet.
Hvis samarbejdet fungerer, og flygtningen har flair for arbejdet,
kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et

ordinært job, et job med løntilskud eller til at indgå en uddan
nelsesaftale (for eksempel voksenlærling).
Kommunen kan give en flygtning tilbud om virksomheds
praktik på en offentlig eller privat virksomhed, hvis flygtningen
har behov for at få afklaret sine beskæftigelsesmål, eller hvis
flygtningen på grund af manglende faglige, sproglige eller
sociale kompetencer har svært ved at finde beskæftigelse på
normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud.

RAMMERNE

KOM VIDERE

• Flygtningen vil typisk modtage integrationsydelse eller uddannelses
hjælp under praktikken.

Kontakt dit lokale jobcenter eller
Jobservice Danmark på 72 200 350,
hvis du vil høre mere om ordningen
eller have hjælp til at få en flygtning
i virksomhedspraktik.

• Flygtninge, som ikke har problemer ud over ledighed, kan komme
i virksomhedspraktik i op til fire uger.
• Flygtninge, som ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed,
problemer ud over ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at finde
beskæftigelse med løntilskud, kan komme i virksomhedspraktik i
op til 13 uger.
• Hvis kommunen vurderer, at det er relevant i den enkelte situation,
kan perioden forlænges op til 26 uger, og hvis flygtningen har et
særligt behov, kan perioden forlænges yderligere.
• Flygtningen ansættes ikke af virksomheden under en virksomheds
praktik. Det er derfor kommunen, som yder erstatning i tilfælde af
arbejdsskader og skader, forvoldt på andre personer eller andres
ejendele i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktikken.
• Flygtninge i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de samme regler
– fastsat ved lov eller ved kollektiv overenskomst – som gælder for
lønmodtagere. Flygtninge i virksomhedspraktik er dog omfattet af
arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet m.v.
• Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og
personer i virksomhedspraktik.

13 uger
er i udgangspunkt varigheden
af et praktikforløb

