
Dato
til underentreprenørerne    

vedr. [byggesagens navn]: 

på vegne af [entreprenør] og [bygherre] inviteres I hermed til møde om indsatsen for at skabe praktikpladser på 
denne byggeplads.

[entreprenøren] har allerede i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet omtalt dette møde, som foregår 
med deltagelse af en medarbejder fra Københavns Kommunes Ungecenter [titel (f.eks, afdelingschef) og navn]. 
Desuden deltager bygherren med [titel (byggechef f.eks.) og navn] og [titel (projektleder f.eks.) og navn] og 
entreprenøren [titel (projektchef eller direktør eller begge f.eks.) og navn] og byggeleder [navn]. Derudover 
deltager den boligsociale medarbejder [navn].

Dansk Byggeri har indgået en frivillig aftale med Bl – Danmarks Almene Boliger om at tilskynde deres respektive 
medlemmer til at gøre en indsats for at få flere praktikanter og andre på vej på arbejdsmarkedet ud på byggepladserne. 

Det er allerede lykkedes de steder, hvor man fra starten har været opmærksomme på at få tilknyttet praktikplad-
ser til byggepladsen. [entreprenørens navn] og [boligselskabets navn] vil gerne tilskynde, at dette også gælder 
vores fælles byggeplads: vi arbejder for flere praktikpladser.

vi håber, at vi med dette møde kan få en positiv dialog i gang med jer. vi er meget interesserede i at høre, hvad I 
ser af muligheder og behov på en byggesag som denne. samtidig vil Københavns Kommune bistå.

mødet finder sted i byggepladsens mødeskur [dato og klokkeslæt]

Dagsordenen for mødet: 
1. velkomst ved [titel (direktør, projektchef f.eks.) og navn] fra [entreprenørens navn]
2. vi arbejder for flere praktikpladser

[boligorganisationens navn]s mål for indsatsen for at skaffe flere praktikpladser ved [titel (byggechef f.eks.) og 
navn.]

3. hvad kan vi gøre for jer?
Københavns Kommunes Ungecenter ved [titel (f.eks, afdelingschef) og navn] om muligheder, regler og støtte 
til etablering af praktikpladser
[forslag: vi byder på lidt frokost]

4. hvordan får vi skabt en succes i fællesskab?
fælles snak om muligheder… over frokosten…

med venlig hilsen med venlig hilsen
f/ bygherre f/ entreprenør
[boligorganisationens navn] [entreprenørens navn]

[navn og tiltel] [navn og tiltel]

vedlægges: 
Informationsblad fra Københavns Kommunes Ungecenter
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