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Tilskud skal S'ende fiere 
unge. lrerlinge sydpä 
Initiativ: Regeringen vil gere det mere attraktivt 
for unge at tage en praktikplads syd for grrensen. 
0konomisk tilskud til offentlig transport og 
boligudgifter er pä vej. 

Af Rasmus Just, 
raj@jv.dk 

Op imod 500 unge i Syd- og S0n
derjylland stär uden en praktik
plads hos en virksomhed. Imens 
stär 2400 praktikpladser ledige li
ge syd for grrensen i Slesvig-Hol
sten. 

Som led i sin vrekstpakke vil den 
danske regering fors0ge at fä fiere 
af de danske praktikl0se unge til at 
tage en del af deres uddannelse i 
tyske virksomheder. 

Det skal ske ved at give tilskud 
til drekning af blandt andet bolig
og transportudgifter for elever fra 
skoleme i det dansk-tyske grren
seland, der tager en praktikplads i 
Tyskland, forklarer uddannelses
minister Ellen Trane N0rby (V). 

I dag kan en elev pä en dansk er
hvervsuddannelse kun fä tilskud 
til eksempelvis bolig- og trans-

portudgifter, hvis elevens samle
de transporttid til og fra den uden
landske praktikplads udg0r 
rnindst to en halv time med offent
lig transport. Der etableres derfor 
fors0g med tilskud til elever, der 
har mindre end to en halv times 
transport til praktikpladsen i 
Tyskland. Dertil kommer, at den 
enkelte elev maksimalt kan fä re
funderet 25.000 kroner. Det bel0b 
vil stige til omkring 30.000. 

Vend blikket mod Tyskland 

- Vi skal underst0tte vrekst i hele
landet. Derfor laver vi denne srer
ordning, sä de elever, der af 0ko
nomiske ärsager ikke kigger syd
pä, fär st0rre motivation til at tage
til Tyskland, fortreller Ellen Trane
N0rby.

Initiativet bliver m0dt med glre
de hos EUC Syd, hvor omkring 300 
unge i S0nderjylland pt. er uden 

praktikplads i en virksomhed. 
- Det fjemer en sten pä vejen,

. for vi ved fra de unge, at 0konomi
en er en barriere, när de skal have 
tingene til at hrenge sammen ved 
et udlandsophold, forklarer Hans 
Lehmann, vicedirekt0r pä EUC 
Syd, der lige nu har omkring ti ele-

ver i lrere i Tyskland, primrert i tu
rismesektoren. 

-Det er et langt trrek, men det vil
vrere en succes, hvis vi kan have 
20 elever af sted om et är, lyder 
vurderingen fra Hans Lehmann. 

De rendrede regler trreder i kraft 
den 1. januar. 

En rakonomisk händs
r.ekning skal fA fiere 
unge danskere til at 
tage en praktikplads i 
Tyskland. 
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FAKTA 

Praktikpladser 

• lf,alge lndustri- og Handelskam
meret i Flensborg er der over
30.000 ledige praktikpladser i Tysk
land, heraf alene omkring 2400 i
Slesvig-Holsten.
• Undervisningsministeriet oplyser,
at der aktuelt er 400-500 praktil<
pladssragende med afsluttet grund
forl,ab i hele Syd- og 5,anderjylland.
• lndustri- og Handelskammeret i
Flensborg (IHK) oplyser, at kam
meret, som er praktikpladsgod
kendende og -formidlende i Tysk
land vil kunne anvise praktikpladser
til alle de danske elever, som gerne
vil have en plads i Tyskland.




