PRAKTIKSTILLING
for udlænding i integrationsgrunduddannelse

IGU
indgået efter lov
om integrationsgrunduddannelse (IGU).
1. Virksomhed
Virksomhedens navn og adresse (stempel)

CVR-nummer
Telefonnummer

E-mail

Arbejdsstedets beliggenhed, hvis det ikke er sammenfaldende
med virksomhedens

2. Praktikmedarbejderen
Fulde navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer
E-mail

Postnummer og postdistrikt
Nemkonto

3. Uddannelsen
Praktikstillingen påbegyndes dato

Praktikstillingen afsluttes uden yderligere varsel efter 24 måneder, dvs.
dato

Undervisningsdelens mål og tilrettelæggelse (der henvises til undervisningsplanen, som udarbejdes senest en måned efter ansættelsens startdato)

Bilag vedlagt (undervisningsplanen)

Praktikstillingens arbejdsområde og -funktioner

4. Løn- og ansættelsesvilkår
Følgende kollektive overenskomst eller aftale er gældende for
ansættelsesforholdet

Praktikstillingens arbejdstid: Timer pr. uge
Arbejdstiden i virksomheden skal minimum
være 25 timer i gennemsnit. Hvis der aftales
37 timer om ugen skal arbejdstiden reduceres i
uger med undervisning, så undervisning og
arbejdstid tilsammen ikke overstiger 37 timer i

gennemsnit )

Lønnen er ved praktikstillingens begyndelse aftalt
som (sæt kryds)
Timeløn
Ugeløn
Månedsløn

Lønudbetalingsdag

Startløn, kroner

Under skoleundervisning er praktikmedarbejderen berettiget til skolegodtgørelse, jf. lovens § 10, stk. 1, og arbejdsgiveren
udbetaler ikke løn til praktikmedarbejderen i disse perioder.
Der er ret til ferie og feriegodtgørelse i henhold til ferieloven med de fravigelser, som måtte være aftalt i henhold til overenskomsten.
5. Pension
Der betales pension efter reglerne i den overenskomst, der er anført i punkt 4.

6. Varighed og opsigelse
Praktikstillingen er tidsbegrænset til 24 måneder og ophører således uden yderligere varsel til den i punkt 3 angivne slutdato.
Stillingen kan øvrigt opsiges efter de almindelige opsigelsesregler og -varsler i den overenskomst, der er anført i punkt 4.

7. Eventuelle bemærkninger (herunder særlige bemærkninger om arbejdstidens placering og andre særlige forhold)

8. Virksomheden bekræfter med sin underskrift at have informeret og hørt sine medarbejdere efter reglerne i samarbejdsaftalen, anden kollektiv overenskomst eller lov om information og høring, om at virksomheden vil gøre brug af integrationsgrunduddannelsen

9. Parternes underskrift (aftalen er indgået efter lov om integrationsgrunduddannelse)
Virksomhed/arbejdsgiver: Dato og underskrift
Praktikmedarbejder: Dato og underskrift

10. Evt. tidligere IGU-aftaler [Udfyldes af praktikmedarbejderen]
Tidligere IGU-aftaler
Hvis ja, da anfør periode
fra dato
Nej
Ja

Til dato

Seneste praktikvirksomhed

Vær opmærksom på, at i så fald skal længen af praktikstillingen i punkt 3 forkortes tilsvarende.

