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OPU er en meritordning og betyder, at det du lærer 
i den udenlandske virksomhed, kan indgå i stedet 
for oplæring i en dansk virksomhed. NEXT – Uddan-
nelse København skal godkende, at du i en konkret 
periode kan være i oplæring i en udenlandsk virk-
somhed.

Inden du tager afsted skal NEXT godkende den virk-
somhed, du har fundet i udlandet. Når dette er gjort, 
og der er udfærdiget en kontrakt og check-liste med 
den udenlandske virksomhed, kan du bestille trans-
port m.m. og herefter få godtgørelser gennem Virk.
dk (AUB = Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag).

OPU – Hvor, hvem og hvor længe?
■ OPU-ordningen omfatter hele verden. Du kan dog  

ikke tage oplæring i lande, som Udenrigsministe-
riet fra råder at rejse til.

■ En OPU-aftale kan vare fra en måned, til hele ho-
vedforløbets uddannelsestid (hvis virksomheden 
bliver godkendt til dette). NEXT anbefaler min. tre 
måneders aftale.

■ Din løn følger niveauet i det land, du rejser til, 
og kan være væsentlig lavere end i Danmark, da 
lønnen afspejler landets generelle lønniveau. 
Du forhandler selv lønnen med lærestedet. Dog 
SKAL du modtage løn, for at opholdet kan godt-
gøres, som et oplæringsophold. Der kan laves 
aftale om, at lønnen gives som kost/logi.

■ Du skal have bestået Grundforløb 2, før du må 
tage afsted.

Oplæring i udlandet (OPU)
Du kan komme afsted på et OPU-ophold 
(praktik i udlandet) på to måder:

1. Skoleudsendelse – for dig, der IKKE har 
en dansk læreplads (uddannelsesaftale)

2. Udstationering – for dig, der HAR en 
læreplads i Danmark

OPU – Oplæring 
i Udlandet 



Et typisk forløb 
■ Du kontakter virksomheder i udlandet, 

som du er interesseret i.

■ Du udfærdiger en ’portfolio’ med fakta om dig 
og virksomheden – se senere i denne folder.

■ Der laves en ’tjek-liste’ og en uddannelses- 
aftale med den udenlandske virksomhed  
(denne modtager du af din OPU-koordinator).

■ Virksomheden skal godkendes af NEXT  
og relevant fagligt udvalg inden afrejse.

■ AUB dækker: Transportudgifter, tilskud til husleje, 
forsikring, overvægt af bagage i fly, samt visum  
(dog ikke USA) med max kr. 32.000,- pr. år.

■ Du kan også rejse til jobsamtalen. 

Dette skal godkendes af NEXT og AUB.

■ Når virksomheden i udlandet er godkendt, bliver 
din sag registreret på Virk.dk, som er samme sted, 
du søger om godtgørelser. HUSK altid at vedhæfte 
dokumentation for dine udgifter.

■  Hvis du skal til Danmark på skoleophold under  
forløbet, dækkes rejseudgifterne med op til kr. 
32.000,- årligt.

Skoleudsendelse
– for dig, der ikke har en dansk  
læreplads (uddannelsesaftale)



Udstationering 
– for dig, der har en  
læreplads i Danmark

■ Du og din arbejdsgiver i Danmark aftaler, at du 
udstationeres under din uddannelse. Det er udeluk-
kende dit lærested, som står inde for, at du lærer  
de faglige krav, som det faglige udvalg inden for 
faget har sat.

■ Din arbejdsgiver besøger måske virksomheden  
i udlandet eller har i forvejen et samarbejde. 
Det er også dem, der indgår en aftale med 
virksomheden i udlandet. Det er udelukkende 
dit lærested, som står for papirarbejdet, din 
løn mm. Hvis dit ophold i udlandet varer længe, 
skal du måske på skole i Danmark og bagefter 
tilbage til lærestedet i udlandet. Tal med din 
OPU-koordinator omkring dette.

■ Når din udstationering i udlandet er slut,  
rejser du tilbage til Danmark og afslutter din 
uddannelse.



Procedure for OPU 
(elevens ansvar) 

Du har mulighed for at tage et eller flere af dine  
oplæringsophold i et andet land, og du må gerne 
tage al din oplæring i udlandet – enten al oplæring  
i samme land, eller i flere forskellige lande, så læn-
ge virksomhederne bliver godkendt af NEXT.

Godkendelse af oplæringsophold
Det vigtigste er, at du får godkendt dine oplærings-
ophold i udlandet, inden du starter på dem. For at få 
godkendt et OPU-ophold skal følgende tre kriterier 
opfyldes:

1. Lærestedet skal kunne 
tilbyde dig minimun 37 timers 
uddannelses relevant arbejde. 
Du kan i logbogen inden for dit fag se, hvilke  
lærlingsmål, der skal opfyldes. Virksomheden  
i udlandet skal ‘ligne‘ en dansk virksomhed.  
Derfor er velgørenhedsarbejde sjældent  
en mulighed.

2. Du skal have løn for dit arbejde 
Din udenlandske mester skal give dig løn under  
opholdet. Du aftaler selv niveauet af din løn med  
din mester i udlandet. Kost/logi kan også være en  
mulighed. Spørg din OPU-koordinator.

3. Dit ophold skal vare min. en måned.  
NEXT anbefaler dog min. tre måneder.



Find en plads
Spørg evt. din faglærer om denne 
kender til gode lande/steder at søge. 
Brug dit netværk – Sociale medier  
– Instagram, Facebook, LinkedIn mm.

Skriv kontrakt
Lav en Portfolio med fakta om dig selv 
og virksomheden – se senere i denne 
folder. Når du har fundet en læreplads, 
skrives en kontrakt og tjekliste med 
virksomheden – din OPU-koordinator 
giver dig kontrakten.

Forhåndsgodkendelse
Skolen behandler din portfolio, kon-
trakten og tjeklisten. HUSK altid at 
gemme kontrakt, tjekliste, dokumen-
tationer for udgifter og deslige.

Få refunderet dine 
rejseomkostninger
Du skal selv søge refusion for dine  
ud gifter på: borger.dk/AUB (husk  
dokumentation). Man kan søge om 
godtgørelse på op til kr. 32.000,- pr. år.

Husk at gemme alle kvitteringer  
for følgende udgifter:

■ Transport

■ Husleje

■ Forsikring (gældende for perioden  
du er i OPU-ophold) 

■ Visum (dog ikke USA)

■ Overvægt af bagage ved flyrejser.

HUSK – du har en ansøgningsfrist for 
godtgørelse hos AUB på fire måneder 
fra udgiften er afholdt. Nogle gange 
ønsker AUB dokumentation for dit 
næste skoleophold. I så fald, kontakt 
din OPU-koordinator. 

Hovedforløb
Når du skal på skoleophold i Danmark, 
modtager du dansk lærlingeløn på 
det niveau, du er i uddannelsen.  
Du er selv  ansvarlig for at søge  
(hvis der ønskes dokumentation for 
dit skoleophold, kan du finde det i 
STUDICA, din e-boks med brev fra 
NEXT administration, eller kontakte 
din OPU-koordinator).

Evt. oplæringserklæring
På nogle uddannelser skal der også 
udarbejdes en såkaldt oplærings-
erklæring, når dit OPU-ophold slutter. 
Du finder links til de faglige udvalg 
på fagligeudvalg.dk. Oplæringserklæ-
ring fra det faglige udvalg udfyldes af 
virksomheden, inden OPU-opholdet 
afsluttes.

Afslutning af OPU-ophold
Evaluering med OPU-koordinator og 
din faglærer. Kort møde, hvor eleven 
fortæller om opholdet, og om eleven 
vil anbefale stedet til andre elever. 
OPU-koordinator indkalder.

Procedure for OPU 
(elevens ansvar) 

Sådan kommer 
du i gang

EURES (EU)

Links til at finde 
læreplads i udlandet

Linkguide

EURES (Jobnet)

http://borger.dk/AUB
http://www.fagligeudvalg.dk


Forsikring
Når du er i udlandet, skal du huske, at forsikrings-
regler kan være forskellige fra land til land. Nogle 
gange vil du være forsikret i arbejdstiden af din ar-
bejdsgiver (en arbejdsskadeforsikring). Så husk at 
tjekke op på dette. Du skal selv sørge for at være 
forsikret i din fritid. Dette er dog ikke gældende i 
alle lande, så sørg altid for at få præcis besked om, 
hvordan du er stillet. Hvis du får en forsikring, som 
KUN gælder for oplæringsperioden, kan du søge 
om godtgørelse på borger.dk/AUB for denne udgift.

Nogle danske forsikringsselskaber dækker kortere 
ophold i udlandet, andre gør ikke. Du bør derfor 
undersøge, hvordan du er forsikret i dit eget sel-
skab og evt. tegne en supplerende forsikring.

Se forsikringsguiden.dk

Du skal også finde ud af, om du skal have en ar-
bejdstilladelse i det pågældende land. Det skal du 
undersøge på landets ambassade i Danmark.

Visum
Skal du arbejde uden for EU, skal du søge visum 
– henvend dig til det pågældende lands ambassa-
de for vejledning. Vær opmærksom på, at der er 
specielle regler for USA og England.

Skat
Reglerne omkring skat, når du tager en del af din 
uddannelse i udlandet, er afhængig af en masse 
faktorer. Kontakt SKAT for vejledning. skat.dk

Praktiske  
informationer

http://www.forsikringsguiden.dk
http://www.skat.dk


■ Rejseomkostninger til max tre jobsamtaler  
i udlandet, refunderes af AUB. 

■ Rejseomkostninger og rejseforsikring 
i forbindelse med opstart af et OPU-ophold, 
refunderes af AUB. 

■ Rejseomkostninger og rejseforsikring 
i forbindelse med hjemrejse til skoleophold 
i Danmark, refunderes af AUB. 

■ Visa-omkostninger ved OPU-ophold,  
refunderes af AUB. (dog ikke i USA og  
(pga Brexit) England), så spørg din  
OPU-koordinator.

■ Halvdelen af elevens husleje i udlandet 
(max kr. 2.500,-/mdr.), refunderes af AUB. 

■ Løngodtgørelse på skoleopholdene på 
hovedforløbet, samt selve svendeprøven,  
udbetales af AUB,

■ Hver elev kan max få udbetalt kr. 32.000,- pr. 
år (fx. løngodtgørelse under skoleophold). 

■ HUSK, at nogle bidrag fra AUB er  
skattepligtige.

 

Se mere på:

Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag
AUB giver økonomisk støtte til  
forskellige udgifter på dit OPU-ophold. 



■ Når du henvender dig omkring et 
OPU-ophold, skal en portfolio, tjek-
liste og evt. ansættelseskontrakt 
(Employmentcontract) gennemgås.

■ VIGTIGT: Hvis du er blevet godkendt 
til at komme i skoleoplæring, er der 
helt specielle regler vedr. orlov.  
„Så spørg altid din OPU-koordinator“ 
– se kontakt oplysninger bagerst 
i folderen.

Konkurrence
Hvert år afholder Undervisningsministeriet 
en konkurrence – OPU-koordinatoren giver 
dig information om dette.

HUSK at tage film og billeder undervejs i 
forløbet. Dine historier er yderst vigtige for 
andre elever, som ønsker gøre, hvad du gør, 
derfor sætter NEXT stor pris på, hvis du 
deltager i konkurrencen.

Lidt huske-tips
■ Sæt dig ind i visumregler for det 

pågældende land i god tid.

■ Vær opmærksom på, at visum kan 
koste penge. En ansøgning om 
studieophold kan for USA koste op 
til kr. 10.000,-. Der kan ansøges om 
godtgørelse, men ansøgningen skal 
sendes senest to måneder inden 

afrejse, ellers er der 
egenbetaling, og ingen 
garanti for, at du får 
godtgørelsen.

■  Udarbejdelse af  
budget. Du skal kunne  
lægge ud for alle  
udgifter!

Lidt ekstra info

Huskeliste

gribverden.dk

nextkbh.dk

borger.dk

OPU

Om konkurrencen



Hvad skal 
en portfolio 
indeholde?

■ Faktaoplysninger om dig 
(navn, tlf, uddannelse m.m.)

■ Hvorfor vil du afsted / hvad mener du,  
at du får ud af, at tage af sted?

■ Hvor lang tid ønsker du at være i et OPU-ophold?

■ Faktaoplysninger om firmaet (navn, adresse, tlf)

■ Hvor mange er der ansat i firmaet?

■ Hvilken uddannelsesbaggrund har de 
ansatte og mesteren i firmaet?

■ Hvilke arbejdsopgaver bliver der udført?

■ Hvilken type kunder har de?

■ En del billed-dokumentation for løbende opgaver  
og evt. færdiggjorte opgaver i firmaet.

■ Det hele skal helst udskrives og afleveres  
til OPU-koordinatoren, som søger for, det bliver  
videresendt til et bedømmelsesudvalg. 

■ HUSK! ’UDDANNELSESKONTRAKT’ og ’TJEKLISTE’  
– disse modtager du af OPU-koordinatoren.



NEXT OPU-  
KOORDINATORER
BRIAN LARSEN 
brl@nextkbh.dk 
tlf. 2096 2512 
— Skoleoplæringscenter, Herlev

MORTEN DAMGAARD ANDERSEN 
mdan@nextkbh.dk 
tlf. 2258 0639

Fagområder:  
Industri 
Handel & Kontor 
Health & Beauty 
Medie

BENEDICTE STOKKEBY KOCH 
bsk@nextkbh.dk 
tlf. 2238 5535

Fagområder: 
Bygge & Anlæg

mailto:brl@nextkbh.dk
mailto:mdan@nextkbh.dk
mailto:bsk@nextkbh.dk

