
Denne drejebog henvender sig til boligorganisationernes projektledere, der som bygherrer forestår gennem-
førelse af bygge- og renoveringssager i Københavns Kommune.

Drejebogen gennemgår trin for trin, hvordan Københavnermodellen gennemføres – og der er vedlagt bilag for 
inspiration. Først et samlet overblik over Københavns Kommunes opgaver, en tidsplan og liste over kontakt-
personer – herefter gennemgår drejebogen modellen trin for trin, vedlagt bilag til inspiration.

Se bilag 0a: Københavns Kommunes opgaver
Se bilag 0b: Tidsplan til projektleder
Se bilag 0c: Hvor kan du hente hjælp – en liste over kontaktpersoner

UDBUD OG KONTRAHERING
1. Skriv tekst i entreprenørudbud 
Indsæt en tekst om praktikpladsindsatsen i jeres udbudsmateriale. Så er total/hovedentreprenøren forberedt 
på, at I forventer et samarbejde om indsatsen, når kontrakten er indgået. 

Se bilag 1: Tekst til entreprenørudbud 
Se bilag 1a: Aftale mellem BL og Dansk Byggeri

2. Indkald og afhold første møde med entreprenør
Når kontrakten er underskrevet, holder I et møde med total/hovedentreprenøren, hvor I bliver enige om, 
hvordan samarbejdet om flere praktikpladser til unge gennemføres. Tidspunktet for mødet har I fastsat i 
udbudsmaterialet. 

Total/hovedentreprenøren skal forberedes på at engagere de underentreprenører, der hyres til projektet, til 
at deltage i indsatsen. 

Se bilag 2: Skabelon til mødeindkaldelse og dagsorden

3. Referat fra møde med entreprenør
Skriv og udsend mødereferat til entreprenør.
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4. Udarbejd aftale med entreprenør
Udarbejd et forslag til en aftale. Forelæg og gennemgå aftalen med entreprenøren 
på det første møde. Når I er enige om indholdet, underskrives aftalen af begge 
parter. Entreprenøren udleverer aftalen til alle underentreprenører på byggeplad-
sen – evt. i forbindelse med et byggemøde. 

Se bilag 3: Inspiration til aftale med entreprenør

5. Send tekst til underentreprenørudbud 
Hvis total/ hovedentreprenøren udbyder arbejder til underentreprenører, inden 
han afgiver tilbud, skal projektleder have teksten med i udbudsmaterialets bygge-
sagsbeskrivelse for at sikre, at entreprenøren indarbejder teksten i sit udbudsma-
teriale til underentreprenørerne. 

Se bilag 4:  Tekst til underentreprenørudbud

UDFøRELSE
6. Indhent information til Ungecentret
Inden mødet med underentreprenørerne udarbejder hovedentreprenør en over-
sigt over underentreprenører med angivelse af virksomhedens navn, cvr.nr., kon-
taktperson og entreprise. Oversigten sendes fire uger før mødet til Ungecentret. 

Dette giver Ungecentret mulighed for at forberede mødet, herunder om entre-
prisen forudsætter faglært arbejdskraft, om virksomheden er godkendt til praktik- 
ophold, om der er ansat lærlinge og om udløb af evt. uddannelsesaftaler. Jobcen-
tret afklarer desuden inden mødet, om de har kontakt til unge, der mangler prak-
tikplads til den type erhvervsuddannelse, underentreprenørerne beskæftiger. 

7. Indkald og afhold møde med underentreprenører
Bygherre og total/hovedentreprenør inviterer i fællesskab underentreprenørerne 
til et møde. målet med mødet er, at alle underentreprenører informeres grundigt 
om praktikpladsindsatsen og siger ja til at være med. 

Projektlederen er mødeleder. Til mødet deltager foruden underentreprenørerne 
og boligorganisationens projektleder også byggelederen, boligorganisationens 
byggechef samt Ungecentret. mødet kan med fordel afholdes skurbyen i forlæn-
gelse af et byggemøde. Server gerne frokost eller anden forplejning.

Kig på entreprenørens hovedtidsplan og vurder, hvornår der er tilpas mange 
underentreprenører i gang på sagen til, at det giver mening at gennemføre mødet. 
mødet kan gentages senere i byggefasen, hvis der kommer mange nye underen-
treprenører til.

Se bilag 5: Skabelon til mødeindkaldelse og dagsorden
Se bilag 6: Informationsblad fra Ungecentret



8. Følg op og hold fokus 
Senest tre uger efter mødet vil alle underentreprenører blive kontaktet af en medarbejder i Ungecentret. 
Ungecentret vil herefter løbende følge op på entreprenørerne. Kommunen sørger for at levere en løbende 
status for indsatsen til projektlederen. 

Projektlederen følger op og fastholder fokus på sam¬arbejdet og indsatsen over for entreprenørerne i hele 
byggefasen. Sørg for, at total/hovedentreprenøren gør praktikpladsindsatsen til en fast del af dagsordenen på 
byggemøderne og at der på alle byggemøder gøres status på indsatsen. 

9. Synliggør indsatsen
Gør opmærksom på praktikpladsindsatsen i hele udførelsesfasen. Det er vigtigt at fastholde fokus og opbak-
ning både i jeres egen organisation, blandt entreprenørerne og hos beboerne i afdelingen. Tænk gerne presse-
omtale og synliggørelse på boligorganisationens hjemmeside ind i hele processen. En måde at skabe positiv 
opmærksomhed er ved at synliggøre projektet på byggepladsskiltet og løbende angive antallet af lærlinge på 
byggesagen på skiltet. 

Se bilag 7: Eksempel på byggepladsskilt 

10. Fortæl om jeres successer
Når I har afsat ressourcer til at etablere et samarbejde om at skabe praktikpladser, skal I også sørge for, at 
fortælle om jeres succeser. Hold fokus på indsatsen, evaluer og hav overblik over resultaterne. Så har I en  
god historie at fortælle. Det kan være i boligorganisationens egne medier, i pressen, på konferencer osv. 


