ь. Elever, som indgflr uddannelsesaftale med еп ny virksomhed, аflопnes i henhold tii jordbrugsoverenskomstens ý3, longruppe В under
s8vel praktik som skoleophold.

I avriglgalder

de under punkt а nrevnte regler,

elever, Som орпflr dispensation for alders- og beskreftigelseskravet i ý5, stk. 2 i bekendtgorelse оm landbrugsuddannelsens, aftales
|gп - og ovrige vilkflr mellem eleven og virksomheden inden uddannelsens start.

с. Fоr

Lgппепkап ikke ч&rе mindre end еlечlgппеп for et uddannelsesforhold indgiet еftеr de almindelige regler,

ý28. Udentandske praktikanter

l.

Gruпdlag:
Bestemmelserne i udlюndingelovens ý 9 k udgor grundlaget for Ьеskюftigelse af praktikanter, hеruпdеr praktikstedets egnethed, а|'
derskTiterier, spio gfюrdi gheder, uddannelsesmюssi ge kriterier, varighed og ophoids- og arbejdstilladelse. P.t. gюlder folgende:

а. Praktikanten skal v&re fyldt

ь.

с.
d.

е.

f.

18

ir

mеп ikke З0 &r

рi ansognings-

tidspunktet.
Мап skal dokumentere sprogfardigheder pt grundlag af еп Ьеstflet Sprogprgve i dansk, svensk, norsý engelsk eller tysk, som
ligger ра az-rriveau eller derover. sprogproven skal enten v&rе
орйrt ре bnug"t til praktikantbekendtgиrelsen, eller pi den liste,
Sоm еr ofЪntliggiort af Association of Language Testers in Euroре

(ALTE)

praktikopholdet skal have til fоrmfll at supplere en pfrbegyndt uddannelse i trj emlandet.
praktikoptrotaet skal hаче en faglig tilknytning

til

denne uddan-

nelse.
Praktikopholdet kan чаrе ор til 12 miпеdеr,
Hvis -u1 suррlеrеr praktikopholdet med et ophold р& en dansk
landbrugsskole eller teknisk skole af mellem б og 8 miпеdеrs vаrighed, Lur, *un dog й opholdstilladelse ор til samlet 18 mfrПеder.
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Dette
g.
а praktikstedet skal чеrе egnet til at rnodtage praktikanter,

elever under
opflrldes ved at praktiksteJet еr godkendt til at have
erhvervsuddannelsen.
til det апh. praktikstedet kan hojst modtage praktikarrter svarende
beskrftige,
tal еlечеr virksomh"d"n er godkendt til at kuппе
for ho l d 9 g iпdhо l d :
дf ansogningen оm opholds- og arbejdstiltadelse fremgir de аr_
med.
bejdsopgu,r.i ,о* pruitikanten skal чюrе beskaftiget
arbejdsPraktikant.n tun kuп beskreftiges med andre forfaldende
arbejdsopgaopgaver som er i en naturlig sаmmеп}118 mеd de
чеr der frеmgf;r af ansogninýen оm opholds- og arbejdstilladelse,
ubetydelig
ForfaldenaeЪbe;dsopgaveiKun аlепе kun udgore en

2. р r akt i ko р ho l de

а.

ь.
с.
3.

ts u

dd аппеl s е s rп в

s s i ge

del af arbejdstiden.

Lоп og

а. Liп

alls ettels esforhold :

tde fgrste б mineders praktik, рr, m&ned

pr. 1. marts

ь.

2аБ......

kr.

11

.а21,36

(kr.68,74 рr. time)

Lgniefterfolgende praktik U,|2 mflneder), рr, mflned
рr. 1 . marts 201 5......
пr. 1. marts 2016..-...

;;.

84,19

(|ý. 79,7 4 рr, time)
kr, 13,027,а9 (k, 81,25 pr, time)
i. ;;;;'iorT.......'..........,.. kr."1з'.2з4,6i1 (kr. 82,80 рr, time)
kf . 1 2.7

Praktikanter der er ý,ldt 25 fu, pr, mflned:
рr. 1. marts
рr. 1.marts
pr. 1. marts

с.

2015......
2016......
20:*7......

kr. 14.801 ,89 (|<r. 92,З2 рr. time)
kr. 15.083,13 (kr.94,08 pr. time)
kr. 1 5.збg,,7| (kr. 95,86 рr, time)

Betaling for overarbejde:
med et ti|overarbejde og arbejde рЁ son- og helligdage afregnes
fgrstе 2 timer
lюg til praktikantens normaltimelon pfl 50% fоr de
оgЪеrеftеr 80% eller tilsvarende frihed,
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Overarbejde afspadseres eller betales med overarbejdsbetaling efter praktikantens onske.
d. Tillre gsbetalinger ved staldarbej de

:

гоr arbe;de i поrmаl arbejdstid рЁ lardag eftermiddag betales et
tillвg рr. dag pfl:
....-....kr, 58,09
рr. 1. mап, iot 5............
Ьr. r. marts

20ir6......

,kr, 59,02

Fоr arbejde i normal arbejdstid pfl Sgn- og helligdage betales et
tillreg рr. dag рi:
pr. 1. mart*
р.. r. marts

ior5............
2аrc......

.......kT,

|39j9

kr, 141,83

Praktikanten еr uopsigelig i den aftalte praktikperiode, Dog regnes den 1 mflned ,Ъ* en prgvetid hvor begge parter kan ophreve
praktikantforholdet uden varsel.
S&fremt praktikvarten ophюver praktikantforholdet i provetiden
ska} praktikvюrten beskюftige praktikanten indtil nyt praktikophold kan pflbegyndes hos еп anden praklikvart eller betale praktikantens hjemrejse.

Overenskomstens wrige bestemmelser еr gюldende for praktikanter.

4. Оrgапisаtiопеrпеs s amarbej de :
а. Раrtегпе еr enige оm i fюllesskab at udarbejde information til
ь.

praktikvrerterne.
parterne vil samarbejde еtаьlеrе en hjemmeside med alle rеlеvапpraktikvrerter,
praktikanter
oplysninger

te

og

til

(www.agrointern.dk)
с. parterne vil hчеr isar arbejde for at opretholde kontaktmgderne
via Jordbrugets Uddannelser med Udtrendinge s ervice s.
d. Parterne чiГrоtgе ор ре denne aftale оm udenlandske praktikanter, ved blandt anaet at foretage fюlles konsulentbesбg hos praktikanter og praktikvюrter (2-4 dage рr, flr,)
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