
Ta' praktik i udlandet (PIU)



PIU-ordningen 
er delt op i 2 
forskellige
modeller

OM...
Praktik I Udlandet
Som elev på en erhvervsuddannelse har 
du mulighed for, at gennemføre hele eller 
dele af din uddannelse i udlandet med PIU-
ordningen. Man kan godt gennemføre flere 
dele af uddannelsen i udlandet. PIU står 
for Praktik i udlandet, og sørger for at du 
kan få økonomisk hjælp til praktikopholdet. 
PIU-ordningen sikrer også at du får merit 
for den praktik du tager i udlandet – hvilket 
vil sige, at det bliver godkendt som en del af 
din danske uddannelse. 

 

Praktik i udlandet: Det vil sige, at du ikke 
har en dansk praktikplads eller selv har 
fundet en praktikplads i udlandet, og derfor 
bliver sendt ud direkte efter skolen

Udstationering: Det vil sige, at du har en 
dansk praktikpladsvirksomhed som udsta-
tionerer dig i en periode i udlandet



Ved at kombinere din erhvervsuddan-
nelse med en eller flere praktikperio-
der i udlandet, kan du øge forspringet i 
jagten på de mest spændende stillinger 
når du er færdiguddannet. Et ophold 
i udlandet øger blandt andet dine 
sprogkompetencer og dine kulturelle 
kompetencer - kompetencer som er 
efterspurgte. I flere og flere stillinger 
vil man i fremtiden komme i kontakt 
med udlandet, hvorfor virksomheder 
ønsker medarbejdere som er parate 
til det møde. 

Udover at opholdet giver dig en række 
gode og relevante kompetencer til 
fremtidens arbejdsmarked, så giver det 
også dig en oplevelse for livet. Det er 
noget helt andet at bo og arbejde i 
udlandet, end blot at være turist. Her 
får du mulighed for på tæt hold at op-
leve kulturen i andre lande, lære at det 
er de små forskelle der kan have stor 
betydning, samt lære nye mennesker at 
kende.

Hvorfor
tage
praktik
i udlandet?



Praktik i udlandet

Et PRAKtIKfoRløb KunnE sE sålEdEs ud

· du sender ansøgninger til udenlandske firmaer   

  og vedlægger dit Europass

· du bliver inviteret ti
l samtale

· du rejser til jobsamtale

· du får en forhåndsgodkendelse fra din skole

  Virksomheden tilbyder dig en praktikplads og    

  du indgår en ansættelsesaftale med virksom- 

  heden

· du finder en bolig eller din udenlandske arbejds- 

  giver hjælper dig med at finde en

· du begynder i praktik

· du skal måske en tur hjem til danmark på   

  skoleophold og derefter tilbage til praktikstedet

· din praktikperiode i udlandet udløber og du  

  rejser hjem til danmark og færdig-

  gør din uddannelse  



Du kan sagtens komme i praktik/lære i 
udlandet uden en dansk praktik-/læreplads. 
Når du ikke har en dansk praktikplads 
skal du tage i praktik i udlandet når du 
afslutter grundforløbet. Du kan tage en 
eller flere perioder af din praktikperiode i 
udlandet. For at praktikopholdet kan god-
kendes som en del af din uddannelse, skal 
virksomheden godkendes af din skole eller 
det faglige udvalg. Hvis du ikke tager hele 
din praktik i udlandet kan du færdiggøre 
din uddannelse i en dansk virksomhed. 

Det kan godt tage lang tid at finde en 
praktikplads, så det er en god ide at 
begynde i god tid. Din skole har en PIU-
koordinator som du kan kontakte, da 
koordinatoren måske kan være behjæl-
pelig med at finde en virksomhed. Hvis 
skolen ikke har kontakt til virksomheder, 
kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med at 
planlægge hvordan du finder en praktik-
plads. Du kan også bruge dine venner, 
familie, netværk, som måske har nogle 
kontakter i udlandet. PIU-koordinatoren 
og dine sprogundervisere kan hjælpe dig 
med at skrive ansøgning, udfylde Europass 
CV, søge tilskud og indgå ansættelsesaftale. 

Forhåndsgodkendelse og tjeklister
Når du finder en praktikplads i udlandet 

skal perioden forhåndsgodkendes. For at 
det kan ske, skal din kommende udenland-
ske arbejdsgiver oplyse hvad du kan lære, 
mens du er i virksomheden. Forhåndsgod-
kendelse skal være med til at sikre, at dit 
udenlandske praktiksted opfylder de dan-
ske uddannelseskrav. Oplysningerne skal 
skrives ind i et skema. Flere Faglige udvalg 
har tjeklister til de specifikke uddannelser, 
mens ellers snak med skolens PIU-koordi-
nator. Når skemaet er udfyldt og godkendt 
kan du få merit for dit ophold, så det tæl-
ler som en del af din uddannelse. 

Ansættelseskontrakt
Når praktikopholdet er blevet forhånds-
godkendt, skal du indgå en skriftlig ansæt-
telseskontrakt med den udenlandske 
arbejdsgiver. 

Tilskud fra AUB
Når du tager i praktik i udlandet uden en 
dansk praktikplads, skal den udenlandske 
virksomhed aflønne dig efter reglerne 
i det aktuelle land. Ofte vil lønnen i ud-
landet være lavere end i Danmark, nogle 
steder meget lavere end den løn du ville 
få i Danmark. Til gengæld kan du få tilskud 
af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-
drag) til jobsamtale, rejser, flytning, bolig 
i udlandet mm. For at du kan få tilskud 

gennem AUB kræver det, at din skole har 
godkendt rejsen og at du har en skriftlig 
indkaldelse fra virksomheden. Hvis du skal 
til jobsamtale mens du stadigvæk er i gang 
med dit grundforløb, skal du have en for-
håndsgodkendelse fra AUB før du rejser. 

AUB yder tilskud til:
• Udgifter til flytning – ud og hjem
• Halvdelen af dine boligudgifter – højst 

1.800 kr. om måneden
• Tilskud til f.eks. indskud
• Udgifter til rejser – ud og hjem og ved 

skoleophold – beregnet ud fra den  
billigste offentlige transport

• Ydelse under skoleophold

For at få tilskud/godtgørelse skal du sende 
dokumentation (kvitteringer og lignende) 
samt en ansøgning til AUB senest 4 
måneder efter du har haft udgiften – sørg 
for at have en kopi til dig selv, hvis den du 
sender bliver væk i posten.

Blanketter og ansøgningsskemaer til AUB 
findes på AUBs hjemmeside – www.atp.dk. 
Her finder du også relevant information 
om Praktik i udlandet, samt huskeliste og 
blanketter til ansøgning om penge ved 
AUB.



Udstationering

Et foRløb KunnE sE sålEdEs ud

· din danske arbejdsgiver finder et land du skal   

  udstationeres i

· din arbejdsgiver rejser ud for at finde en virk- 

  somhed du kan udstationeres i

· din arbejdsgiver indgår en aftale med en uden 

  landsk arbejdsgiver

· din arbejdsgiver og dig finder en bolig til dig i  

  udlandet

· du begynder i praktik

· du skal måske til danmark på skoleophold og  

  derefter tilbage til dit udenlandske praktiksted

· din praktikperiode i udlandet er slut og du     

  rejser tilbage til danmark og færdiggør din  

  uddannelse hos din danske arbejdsgiver



Hvis du har en dansk praktikplads/lære-
plads kan du aftale med din arbejdsgiver, at 
du bliver sendt i praktik i en virksomhed 
i udlandet i en periode. Du kan sagtens 
tage hele din praktik i udlandet, hvis din 
arbejdsgiver siger ja til det. Kravet for at 
blive udstationeret er, at du har en uddan-
nelsesaftale med en dansk arbejdsgiver i 
den periode du er udstationeret. Under 
en udstationering skal du modtage samme 
løn, som var du i Danmark – altså den der 
gælder efter dansk overenskomst. 

Find en virksomhed i udlandet
For at blive udstationeret skal du finde en 
virksomhed i udlandet. Måske din virk-
somhed har nogle kontakter som f.eks. et 
datterselskab, kunder, samarbejdspartnere 
eller lignende. Måske de ikke har mulighed 
for at tilbyde dig et ophold, men så kan 
det være at deres samarbejdspartnere kan.

Du kan også kontakte PIU-koordinatoren 
på skolen og høre hvilke kontakter skolen 
har i udlandet:
Lone Larsen, telefon 7224 6086
mail lla@eucnord.dk
 
Susanne Elling Jørgensen, telefon 7224 
6412, mail sej@eucnord.dk

AUB-støtte før, under og 
efter ophold
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
dækker op til halvdelen af udgifterne til 
transport, ophold og mad i forbindelse 
med at din arbejdsgiver tager til udlandet 
for at finde en praktikplads til dig. Hvis du 
som elev/lærling selv er med kan der også 
søges 50 % dækning på disse udgifter. AUB 
dækker op til maks. 15.000 kr. om året.

Elevlønninger er ofte lavere i andre lande, 
da Danmark har en meget høj løn gene-
relt. Det betyder, at din arbejdsgiver skal 
betale forskellen mellem den udenlandske 
elevløn og den danske overenskomstmæs-
sige løn.

Din arbejdsgiver kan få refunderet:
• Lønforskellen mellem dansk og uden-

landsk elevløn
• Rejseudgifter til din ud- og hjemrejse
• Rejseudgifter i forbindelse med dine 

skoleophold
• Flytteudgifter som du måtte have i 

forbindelse med dit ophold

Hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke 
betaler løn, trækker AUB 3.500 kr. pr. 
måned, før der udbetales refusion til din 
danske arbejdsgiver. 

Andre krav
For at din arbejdsgiver kan få refusion skal 
opholdet have varighed af mindst 1 måned. 
Ud- og hjemrejsedagene tæller ikke med i 
perioden.

Ansøgning om refusion
Din arbejdsgiver skal have søgt om refu-
sion senest 4 måneder efter en udstatio-
nering. 

Du kan se mere om AUB og refusion på 
AUBs hjemmeside www.atp.dk under 
AUB, hvor din arbejdsgiver også kan finde 
de relevante blanketter:  AUB udstatione-
ring.



Alt
det
praktiske

Hvad kræver det
af dig?
Det kræver en lyst til at prøve at bo og 
arbejde i udlandet, og en åbenhed over for 
andre kulturer, for at tage på praktikophold 
i udlandet, og så kræver det at du er selv-
stændig. Du vil i højere grad være overladt 
til dig selv, end når du er på en dansk  
arbejdsplads.

Du kan selvfølgelig altid kontakte skolens 
PIU-koordinator eller din danske arbejds-
giver, hvis du er udstationeret.

 

Der er mange ting som skal være på plads 
for at tage på praktik, derfor har vi her 
samlet en liste over ting du skal huske og 
som skal være på plads. Du kan desuden 
finde huskeliste her hvor du kan se hvad 
du skal gøre for at du kan søge midler ved 
AUB.



Varighed: Dit ophold skal have varighed på mindst 
1 måned, og det er uden rejsedage. 

Hvem kan komme i praktik i udlandet: Din 
uddannelse skal være omfattet af lov om erhvervs-
uddannelser – se mere på Børne- og Undervisnings-
ministeriets hjemmeside.

Ansøgning: Du skal have lavet et Europass. Euro-
pass er oprettet for at hjælpe borgere i EU, med 
at søge job i andre EU-lande. Europass er en fælles 
standard for hvordan man beskriver sine kvalifika-
tioner, kompetencer og erfaringer. Du skal oprette 
et Europass CV. Se mere på Europass og få hjælp af 
skolens PIU-koordinator. 

Ansættelseskontrakt/uddannelsesaftale: Du 
skal have en kontrakt fra din udenlandske arbejds-
giver, for at ansættelsesforholdet bliver gyldigt. 

Skat: Som udgangspunkt skal du beskattes efter  
reglerne i det land du arbejder. Det vil sige, at den 
løn du tjener mens du er i praktik i udlandet skal 
beskattes efter reglerne i det land du er i praktik i. 
Hvis du er udstationeret og din danske arbejdsgiver 
givet et tilskud til lønnen, så skal den del af din løn 
beskattes efter danske regler. Inden du rejser skal du 
kontakte skattemyndighederne i din kommune for at 
finde ud af hvordan reglerne er i lige der hvor du bor.

Sygesikring og social sikring: Reglerne for syge-
sikring og arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med 
studie- og arbejdsophold i udlandet er forskellige, alt 
efter hvilket land du rejser til, og hvor længe du er 
væk.  Se mere på www.patientombuddet.dk og  
www.udiverden.dk. Du skal dog have fat på Det Blå 
Sygesikringskort, som også kaldes EU-sygesikrings-
beviset, og som giver ret til gratis læge- og hospitals-
hjælp i det land du befinder dig i indenfor Europa. 
Hvis du rejser uden for Europa bør du derfor få 
tegnet en privat forsikring på sygdom. Hør mere om 
dette ved dit forsikringsselskab.

Forsikring: Det er forskelligt fra land til land, om 
arbejdsgiveren sørger for at du er forsikret i arbejds-
tiden. Det er derfor vigtigt, at du får styr på hvordan 
du er stillet. Du skal selv sørge for at du er forsikret 
i din fritid. Du bør derfor ringe til dit forsikringssel-
skab og høre hvordan du er stillet under dit praktik-
ophold. Det kan være du bør tegne en supplerende 
forsikring. Du kan også kontakte Europæiske. 

Arbejdstilladelse og evt. opholdstilladelse: Det 
er en god idé altid at undersøge hos Udenrigsmini-
steriet, hvordan forholdene er for indrejse og ophold 
i det land, du skal til, og vær sikker på, at dit pas ikke 
udløber, mens du er af sted. Der er forskellige regler 
afhængig af om du skal arbejde i norden, i et EU-land 
eller uden for EU. Det er derfor vigtigt at du finder 
de nyeste regler. Dem kan du få ved Udenrigsmini-



PIU øger
dit forspring
i jagten på de
mest spændende 
stillinger



steriet. Hvis du ikke har dansk statsborgerskab skal 
du kontakte Repræsentationen i Danmark for det 
land du skal besøge – det vil sige ambassaden. Du 
kan finde mere information på udenrigsministeriets 
hjemmeside eller på www.udiverden.dk.

Pas: Du skal sørge for at have et pas og det skal 
være gyldigt. Du kan få et pas på borgerservice i din 
kommune. På www.borger.dk kan du se hvad du skal 
gøre for at få lavet et pas. 

Bolig: Ofte er du selv ansvarlig for at finde en bolig. 
Måske du er heldig at kunne overtage en anden 
praktikants bolig eller at din virksomhed finder en til 
dig. På jobcentret sidder der en EURES-vejleder som 
har generel information om boligforhold og levevil-
kår i og uden for Europa. På www.udiverden.dk kan 
du finde hjælp til hvordan du finder en bolig.

Bank: For at du kan få udbetalt din løn fra den 
udenlandske arbejdsgiver skal du, helst på første ar-
bejdsdag, medbringe oplysninger om din bankkonto. 
Det er en god ide, at få en udenlandsk bankkonto, 
mens du arbejder i udlandet. For at kunne oprette en 
udenlandsk konto, skal du medbringe dit pas og din 
ansættelseskontrakt. Der udover er det en god ide, 
at medbringe din opholdstilladelse, hvis du har en 
sådan. Hvis du har problemer med at få den oprettet 
en konto, så spørg din praktikvirksomhed om hjælp. 

Økonomisk tilskud: Ved Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag (AUB) kan du få økonomisk tilskud til 
forskellige ting. Hvis du er udstationeret er det din 
danske arbejdsgiver som kan søge om tilskud. Du kan 
se mere om reglerne for tilskud på www.atp.dk. 



Nyttige links

Om os
EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med et meget bredt udbud af erhvervsuddannelser 
og efteruddannelser. En erhvervsuddannelse er en god start på en videregående uddannelse. 

EUC Nord  •  M. P. Koefoeds Vej 10  •  DK-9800 Hjørring  •  Tlf. +45 7224 6000  •  info@eucnord.dk  •  eucnord.dk

Har du spørgsmål, kan du 
kontakte skolens PIU-koordinator 
eller se mere på PIU-sekretariatets 
hjemmeside piu-sekretariatet.dk:
 
Hjørring
Lone Larsen, 
Telefon 7224 6086
Mail: lla@eucnord.dk 

Frederikshavn
Susanne Elling Jørgensen
Telefon 7224 6412
Mail: sej@eucnord.dk

Europass: www.europass.cedefop.europa.eu og klik 
ind på ”Europass-dokumenter”

Blanketter og huskeliste mm. på AUB: www.atp.dk 
og klik ind på ”AUB” og derefter ind på "Praktik i 
Udlandet"

Erhvervsuddannelser – love og regler: www.uvm.dk 

Sygesikring i udlandet: læs mere om international 
sygesikring på www.patientombuddet.dk under "kla-
ger- og sagstyper"

Ud i verden – ideer og praktisk information: www.
udiverden.dk 

Europæiske rejseforsikring: www.europaeiske.dk

Pas: www.borger.dk og klik dig ind under "transport 
og rejser"

Job i udlandet – EURES: www.eures.dk 

Bolig og levevilkår: www.udiverden.dk 

PIU-sekretariatet i Silkeborg: www.piu-sekretaria-
tet.dk 
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