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PBE: Muligheder og begrundelser for forlængelse
Lovgrundlaget pba LBK 789 af 16/6 2015 og BEK 1010 af 22/9 2014

Den grundlæggende praktiske oplæring varer normalt 1 år
Jf. BEK § 63. ”Den grundlæggende praktiske oplæring (ny mesterlære), jf. § 13, stk. 3, inklusive eventuel
skoleundervisning, varer normalt 1 år, der regnes fra begyndelsestidspunktet i henhold til
uddannelsesaftalen og frem til kompetencevurderingen, jf. stk. 4.”

Mulighederne for forlængelse har hjemmel i samme lov som er gældende for en praktikvirksomhed
Jf. LBK 789 16/6 2015 § 66 s. ”Når en erhvervsuddannelse tilrettelægges som produktionsskolebaseret
erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende produktionsskole opgaver og funktioner som
praktikvirksomhed. § 13, stk. 2, § 31, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 32, § 33, § 46 og § 58 finder tilsvarende
anvendelse.”

Begrundelserne for evt. forlængelse findes i § 58, som der henvises til i ovst. § 66 s.:
§ 58. Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum,
hvis en elev
1) på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte
uddannelsestid,
2) er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter § 24, stk. 2, og § 51,
stk. 1,
3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
4) har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.
Stk. 2. Medfører en aftale efter stk. 1, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er
aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.
Stk. 3. Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder
som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med
et af udvalget fastsat tidsrum.
§ 59. Uden for de tilfælde, der er nævnt i §§ 57 og 58, kan det faglige udvalg, når særlige omstændigheder
taler for det, træffe afgørelse om afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden.

Vedr. forlængelse som følge af supplerende skoleundervisning referer ovst. § 58 stk. 1 pkt. 2 til:
§ 24 Stk. 2. Skolen skal tilbyde eleven supplerende studieforberedende eller erhvervsrettet undervisning i
uddannelsens hovedforløb eller umiddelbart derefter.
§ 51. Skolen tilbyder elever skoleundervisning ud over, hvad der følger af de almindelige bestemmelser herom,
hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det.

