
I står til at få et beløb fra Praktikplads-AUB

Vi skriver til jer, fordi forskudsopgørelsen for 2021 er klar. I står aktuelt til at få
529,43 kr. i elevtilskud fra Praktikplads-AUB. Det gør I, fordi I har ansat flere elever end
jeres mål. Ansætter I endnu flere elever, kan I få mere udbetalt.

Jeres forskudsopgørelse vil ændre sig, hvis vi får nye oplysninger om jeres elever og
erhvervsuddannede medarbejdere. På selvbetjeningen kan I altid tjekke jeres aktuelle
forskudsopgørelse og se, hvordan den er beregnet.

www.virk.dk/praktikplads-aub-selvbetjening

Se jeres elevpoint for 2021
I figuren kan I se tallene for jeres elevpoint. Vi kan ikke give jer et præcist tal for, hvor
mange elever I skal ansætte. Det skyldes, at elevernes uddannelse giver forskellige
elevpoint.

Mål for elevpoint: 0,45

Aktuelle elevpoint: 2,44

Forskel i elevpoint: 1,99

Det endelige resultat kommer i årsopgørelsen
Det er først i årsopgørelsen for 2021, at I præcist kan se, om I får penge eller skal betale
til Praktikplads-AUB. I skal forvente at få årsopgørelsen i juni 2022.

Hjælp til at ansætte elever
Den lokale erhvervsskole kan hjælpe jer med at finde elever.
På www.praktikpladsen.dk kan I slå stillingsopslag op, selv finde en elev blandt mange
profiler og følge med i jeres elevers uddannelse og fravær. Få mere vejledning på
www.stil.dk/praktikpladsen.

Vil I vide mere?
I kan læse mere på www.virk.dk/praktikplads-aub. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til
at kontakte os.

Venlig hilsen

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administreres af ATP Koncernen.

Afs.: Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød

VEJLE SPILDEVAND A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Arbejdsgivernes

Uddannelsesbidrag

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

CVR-nr.: 11043798

www.virk.dk/aub

Telefontid:

Man-tors: 8.00-16.00

Fredag: 8.00-15.30

Tlf.: 70 11 12 44

Ref.nr. 32 88 20 64

Oplys venligst ved

henvendelse

juni 2021
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