
AftAle om frIvIllIgt pArtnersKAB om etABlerIng  
Af prAKtIKplADser
ved renovering af [boligorganisationens navn og afd. navn] 

Formål 
når mange unge i dag ikke får en uddannelse og kontakt til arbejdsmarkedet, så kan vi mærke det i de almene 
boligområder. ledighed og vanskeligheder med at finde praktikpladser som en del af uddannelsen som tømrer, 
murer, maler osv. berører i høj grad også vores beboere i de almene boligområder.

en social indsats kan være med til at sikre en højere grad af beboerengagement og ejerskab for byggesagen. 
Det kan vise sig positivt i forhold til at forebygge og begrænse hærværk og tyveri på byggepladsen, fremme 
dialogen mellem beboere, og de der arbejder med byggesagen og ikke mindst være med til at skabe nogle 
positive resultater og historier. til glæde for både beboere, entreprenører og boligorganisationen.

Aftalens omfang
[entreprenørs navn] har derfor indgået denne aftale med bygherren [boligorganisationens navn og afd.] om at 
arbejde for at skaffe flere praktikpladser til denne byggeplads – både i sin egenproduktion og forbindelse med 
ansættelse af underentreprenører. 

Gennemførelsen
[entreprenørs navn] vil i forbindelse med udbud af fagentrepriser supplere sit udbudsmateriale og kontrakten 
med en tekst om indsatsen for flere praktikpladser på denne byggeplads. teksten er udfærdiget af bygherren 
og udleveret i forbindelse med denne aftales indgåelse.

entreprenøren vil deltage i 2-3 møder med underentreprenørerne, Københavns Kommunes Ungecenter og 
bygherren for at drøfte mulighederne for flere praktikpladser på byggepladsen. 
entreprenøren vil løbende tilskynde underentreprenørerne til at oprette praktikpladser og vil bl.a. ved hvert 
byggemøde drøfte situationen med underentreprenørerne og føre dette til referat.

Opfølgning
entreprenøren vil ved hvert bygherremøde aflægge rapport om situationen vedr. praktikpladser.
status på antal af praktikpladser oplyses løbende på et på byggepladsen for offentligheden så synligt sted som 
muligt – eksempelvis på byggepladsskiltet.
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