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teKst tIl UnDerentreprenørUDBUD

teksten skrives ind i hoved/totalentreprenørens følgebrev/ udbudsmateriale til underentreprenørerne og 
gerne også i kontrakten.

Frivilligt partnerskab om praktikpladser
Bl – Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af prak-
tikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afde-
linger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder. se aftale. 

[hoved/ totalentreprenørens navn ]har i forbindelse med denne byggesag indgået et partnerskab med bygher-
ren [bygherrens navn] om, at der skal gøres en aktiv indsats for at skabe praktikpladser og andre former for 
job og uddannelsestilbud til ledige og unge, der mangler praktikpladser i forbindelse med deres erhvervsud-
dannelse. 

[hoved/totalentreprenørens navn] håber, at vi i forbindelse med byggesagen i fællesskab kan: 
1. skabe praktikpladser (lærepladser) til unge på erhvervsuddannelserne 
2. oprette forskellige jobfunktioner til ledige (løntilskudsjobs, virksomhedspraktikker osv.)
3. Igangsætte andre sociale tiltag (fx fritidsjobs til unge osv.)

Hvorfor skal vi lave en social indsats? 
[Bygherrens navn] afdeling [navn og beliggenhed] er en almen boligafdeling. [Bygherrens og entreprenørens 
navn] sikrer, at der i forbindelse med byggesagen skabes praktikpladser, job og uddannelse til nogle af de 
beboere i afdelinger i København, der måske ellers ikke har fået en chance. 

Der bygges og renoveres boliger for milliardbeløb i den almene sektor i disse år. Den almene sektor bidrager 
derfor i stort omfang til at skabe vækst og beskæftigelse i den danske byggebranche. samtidig er det blandt 
lejerne i den almene sektor, at fremtidens dygtige håndværkere også skal findes. 

med denne indsats kan I være med til at skabe nogle positive resultater og historier - til glæde for både bebo-
ere, for [bygherrens navn]  som bygherre, for [hoved/totalentreprenørens navn]  og for jer selv. 

Hvem er med? 
I denne sag samarbejder Københavns Kommune, [bygherrens navn], [hoved/totalentreprenørens navn] om 
praktikpladsindsatsen. gruppen vil hjælpe jer, så I ikke skal bruge unødige ressourcer på at deltage i den socia-
le indsats. 

Når kontrakten er indgået inviteres alle entreprenører til et opstartsmøde, hvor I vil få meget 
mere information om, hvordan byggesagen kan handle om meget mere end mursten.


