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Vil du i praktik i udlandet?
Hvis du har planer om at tage et eller flere praktikop-
hold i udlandet, er der flere ting, du skal have styr på. 
Du har mulighed for at tage et eller flere af dine prak-
tikophold i et hvilket som helst land i verden, men 
først når du har afsluttet grundforløbene. Du kan tage 
al din praktik i udlandet - enten al praktik i samme 
land eller i flere forskellige lande.

Som elev på ZBC er der hjælp at hente, hvis du vil i 
praktik i udlandet (PIU). 
Gå ind på ZBC’s hjemmeside: 
zbc.dk/om-zbc/for-elever/rejs-med-zbc-til-udlandet/ 

Her kan du blandt andet læse om PIU og finde linket 
til at tilmelde dig Praktik i Udlandet, hvor du også 
finder gode links til at læse mere om ordningen:
zbcblanketter.youngcrm.com/signup/9090 

International afdeling vil kontakte dig senest 14 dage 
efter, at vi har modtaget din tilmelding.

Godkendelse af praktikophold
Det vigtigste er, at du får godkendt dine praktikop-
hold i udlandet, inden du rejser. For at få godkendt et 
PIU-ophold skal følgende tre kriterier opfyldes:

1: Praktikstedet skal kunne tilbyde dig minimum 
37 timers uddannelsesrelevant arbejde
Se hvilke praktikmål der gælder for netop din uddan-
nelse og dit speciale i Prakti¬kerklæringerne på det 
faglige udvalgs hjemmeside: fagligeudvalg.dk

2: Du skal have løn for dit arbejde
Der er ingen overenskomst, når du er PIU-elev, men 
du skal have løn under praktikken. 
På linket ’Tilmeld dig Praktik i udlandet’ kan du finde 
engelsksproget materiale, som du kan give til din 
udenlandske arbejdsgiver for at forklare den danske 
PIU-ordning og kravet om løn.

3: Du skal følge skoleophold i Danmark
Spørg studieadministrationen om, hvornår du skal på 
skoleophold i hovedforløbet, hvis du er i tvivl.
Dit PIU ophold kan vare frem til næste skoleforløb. 
Du kan også tegne kontrakt for hele din praktik-
periode, men du skal have fri til at følge forløbene 
i Danmark. Du kan få udbetalt løngodtgørelse fra 
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), hvis din 
udenlandske arbejdsgiver betaler dig mindre i løn 
eller måske slet ikke betaler dig løn, mens du er på 
skoleophold.

Udstationering – hvis du har dansk læreplads
Hvis du har en praktikplads i en dansk virksomhed, 
har du også mulighed for at benytte PIU ordningen. 
Der gælder lidt andre regler - du skal lave en aftale 
med din arbejdsgiver om, at du tager en del af prak-
tikken i udlandet, min. en kalendermåned. Du be-
holder din elevløn og din arbejdsgiver kan søge om 
lønkompensation for differencen mellem din indtægt 
på praktikstedet og din elevløn samt til rejseudgifter 
mm. hos AUB. 
Du kan læse mere om betingelserne for udstatio-

nering på: ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveks-
ling-og-internationale-projekter/praktik-i-udlan-
det-piu/udstationering-1

Forsikring
Når du er i udlandet, skal du huske, at forsikringsreg-
ler kan være forskellige fra land til land. Som regel vil 
du være forsikret i arbejdstiden af din arbejdsgiver 
(en arbejdsskadeforsikring), mens du selv skal 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 dækket. 

Du bør undersøge, hvordan du er forsikret i dit eget 
selskab og evt. tegne en supplerende forsikring. Se 
forsikringsguiden.dk. Vi kan i international afdeling 
henvise til forsikringsselskaber, som har produkter, 
der er skræddersyet til Praktik i Udlandet. Lad os 
tale om det, når du har tilmeldt dig PIU via linket på 
hjemmesiden.

Visum og arbejdstilladelse
Skal du arbejde uden for EU, skal du søge visum – 
henvend dig til landets ambassade for vejledning.
Du skal også finde ud af, om du skal have en arbejds-
tilladelse i det pågældende land. 

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 



Sådan kommer du i gang
Spørg dine faglærere på skolen, om de har gode 
idéer til din søgning efter praktikplads i udlandet. 
Måske kender din lærer til gode steder at søge.
Brug derudover dit netværk (familie, venner, kolleger, 
sociale medier). 

Hvis du tilmelder dig via hjemmesiden og udfylder 
skemaet med oplysninger om dig selv, kan vi i inter-
national afdeling også undersøge, om vi har kontak-
ter inden for dit fag og/eller i det land, du ønsker at 
komme i praktik. Men som udgangspunkt skal du 
selv finde praktikpladsen.

Skriv kontrakt
Når du har fundet en plads, skrives en kontrakt med 
virksomheden – i International afdeling har vi en kon-
trakt, du kan bruge: ’Agreement on Practical Training .́ 

Forhåndsgodkendelse
Skolen behandler kontrakten. Hvis praktikpladsen kan 
godkendes af skolen, sendes forhåndsgodkendelsen 
til både dig og skolens uddannelsesadministration. 
Gem den til senere dokumentation.

Få refunderet rejseomkostninger
Du skal selv søge refusionen hos Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag (AUB). Som dokumentation skal du 
bruge kontrakten mellem arbejdsgiver og elev, din 
forhåndsgodkendelse fra skolen samt dokumentation 
for dine rejseudgifter.

Skoleophold på hovedforløb
Du bliver indkaldt automatisk, men spørg studiead-
ministrationen, hvis du ønsker at vide, hvor lang tid 
inden, du bliver indkaldt. 

Afslutning af PIU-ophold 
Inden du rejser hjem skal du sikre dig, at blanketten 
’Confirmation On Completed Practical Training’ er 
udfyldt og underskrevet af både dig som elev og 
mester i udlandet. Du får blanketten af international 
afdeling ved samtalen forud for opholdet. Blanketten 
skal sendes til din kontaktperson i international afde-
ling på zbc-praktikiudlandet@zbc.dk

Endelig godkendelse
Skolen sender endelig godkendelse af opholdet til 
dig og skolens uddannelsesadministration.

Evt. Praktikerklæring
På nogle uddannelser skal der også laves en prak- 
tikerklæring, når dit PIU-ophold slutter. Du finder links 
til de faglige udvalg på fagligeudvalg.dk.  
Praktikerklæring fra det faglige udvalg udfyldes af 
virksomheden, inden PIU-opholdet afsluttes.

Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag(AUB)
AUB giver økonomisk støtte til forskellige faser af et 
PIU-ophold. 

Følgende refunderes af AUB (du lægger selv 
pengene ud)
• Rejseomkostninger til max tre jobsamtaler i 

udlandet 
• Rejseomkostninger og rejseforsikring i forbin-

delse med opstart af et PIU-ophold 
• Rejseomkostninger og rejseforsikring i forbin-

delse med hjemrejse til skoleophold i Danmark 
• Visaomkostninger 
• Halvdelen af elevens husleje i udlandet (max 

2.500 kr./mdr.)

Følgende udbetales af AUB
• Løngodtgørelse på hovedforløb 
• Hver elev kan max få udbetalt 32.000 kr. pr. 

12 mdr. (eksl. løngodtgørelse under skoleophold). 
• Nogle bidrag fra AUB er skattepligtige. 

Se mere på: 
borger.dk/skole-og-uddannelse/ erhvervs-
uddannelser/aub-oversigt/ aub-praktik-ud-
landet   

zbc.dk/PIU

Kontakt international afdeling: 
zbc-praktikiudlandet@zbc.dk
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