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SÅDAN BLIVER DU FAGLÆRT 
Hvis du har arbejdet som ufaglært inden for samme branche i flere år, kan 
du få svendebrev på kort tid – enten via den grundlæggende voksenuddan-
nelse (GVU) eller via merit. Begge dele medfører et svendebrev. 
  
GRUNDLÆGGENDE VOKSENUDDANNELSE (GVU) 
Du skal være mindst 25 år og have 2 års relevant erhvervserfaring for at tage 
din uddannelse til faglært via GVU. 
 
Hvis du er i arbejde, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du får løn i de uger,
du er på skole, og din arbejdsplads modtager VEU-godtgørelse. Eller du kan 
aftale at få fri uden løn, når du skal på skole, og i stedet selv modtage VEU-
godtgørelsen. 
 
Er du ledig med dagpenge eller kontanthjælp, kan du gennemføre dit GVU-
forløb via en handlingsplan, som dit jobcenter udarbejder. Hvis du mangler
praktisk erfaring på et område, kan det fremgå af din uddannelsesplan fra
skolen, at der også skal indgå nogle ugers praktik eller værkstedsskole. 
 
Uddannelsesplanen for dit GVU-forløb gælder i 6 år, men du vil typisk kunne
gennemføre forløbet på omkring 1 år, da et GVU-forløb normalt indeholder 4-
15 ugers skole samt eventuel praktik eller værkstedsskole. 

MERIT 
Du kan også blive faglært via merit, hvis du er fyldt 25 år og har mindst 4 års
relevant erhvervserfaring. Ved merit skal du indgå en uddannelsesaftale med 
et godkendt lærested, fx din nuværende arbejdsgiver, hvis du er i job. 
Uddannelsesaftalen varer mellem 4 og 12 måneder alt efter hvor mange uger,
du skal på skole. 
 
Ved merit får du din normale løn under uddannelsen – også når du er på skole. 
Samtidig er du sikret ansættelse i minimum den periode, din uddannelses-
aftale gælder. Når du er på skole, får din arbejdsgiver refunderet en del af din 
løn via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der kan også være andre
muligheder for tilskud. 
 
KOMPETENCEVURDERING 
Hvis du vil i gang med din uddannelse til faglært, skal du tage kontakt til EUC 
Lillebælt, som vil indkalde dig til en kompetencevurdering. Inden vurderingen, 
som danner grundlag for din uddannelsesplan, vil du modtage nogle papirer, 
som du skal udfylde og medbringe sammen med beviser og certifikater. 
 
Som ledig kan du starte på GVU, når skolen  
har modtaget en godkendt handlingsplan fra  
dit jobcenter, eller den indgåede uddannelses- 
aftale (merit). 

 

DEN VIDEN, DU HAR FRA DIT  
ARBEJDE TÆLLER MED,  
NÅR DU VIL VÆRE FAGLÆRT. 
 

         


