
DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN ELEV/
LÆRLING

Det kræver kun fire ting:

• En godkendelse af virksomheden som  
oplæringsvirksomhed. Ansøg med det 
samme på iu.dk 

• En uddannelsesaftale mellem virksom heden 
og eleven/lærlingen

• En uddannelsesplan, der laves sammen 
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad 
eleven/lærlingen skal lære

• Virksomheden skal udpege en uddannelses-
ansvarlig, der har det overordnede formelle 
ansvar for elevens/lærlingens uddannelse. 
Virksomheden skal også udpege en 
oplæringsansvarlig, der skal stå for den 
daglige oplæring og vejledning af eleven/
lærlingen i oplæringsperioden

Søg og find en elev/lærling på lærepladsen.dk

HVAD MED DET ØKONOMISKE?

Virksomheden betaler overenskomstfastsat 
lærlingeløn og modtager refusion fra AUB, når 
eleven/lærlingen er på skoleophold.

Digital media-uddannelsen, hvor man 
specialiserer sig enten til multimedie animator 
eller multimedie integrator, er både omfattet 
af Industriens overenskomst og Industriens 
funktionæroverenskomst. Eleven/lærlingen 
og virksomheden skal beslutte, hvilken 
overenskomst der skal regulere uddannelses- 
aftalen. Spørgsmål om løn og overenskomst- 
dækning kan I stille til jeres organisationer, 
som sidder med i det faglige udvalg. 

Find uddannelsesordning og –bekendtgørelsen her

FÅ MERE INFORMATION

I kan kontakte udbyderne af uddannelsens 
hovedfor-løb, som kan hjælpe med det 
praktiske:

Roskilde Tekniske 
Skole
Telefon: 46 30 04 00

Viden Djurs, Grenaa
Telefon: 87 58 04 00

INTEGRATOR ELEV/LÆRLING

TAG EN

 
HVAD KAN I BRUGE EN MULTIMEDIE INTEGRATOR TIL?

En multimedie integrator er specialist i at designe og implementere digi-
tale og interaktive produkter som fx et website eller en app. En multi-
medie integrator anvender både tekniske programmeringskompetencer 
og kreative designkompetencer.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

En multimedie integrator bliver uddannet i et samarbejde mellem skole 
og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en 
erhvervsskole, hvor eleven/lærlingen lærer at:

• Tage ansvaret for gennemførelsen og dokumentationen af eget arbejde
• Udvikle enkle digitale kommunikationsprodukter under anvendelse af 

grundlæggende programmering
• Designe digitale kommunikationsprodukter

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver eleven/lærlingen uddannet  
i at: 

• Implementere applikationer samt server-side scripting og databaser i 
forbindelse med en produktionsopgave

• Integrere applikationer i dynamiske websites og i at kontrollere 
dataoverførsel til og fra applikationer eller servere

• Udføre produktionsopgaver, der indeholder design af skærm-
baserede kommunikationsløsninger under hensyn til det ønskede 
visuelle indtryk, budskab, indhold og målgruppe

MULTIMEDIE

UDDANNELSENS FORLØB

Varighed:  
Uddannelsen varer typisk to år og seks måneder, ekskl. 
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 40 uger. 
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er 
varigheden kortere. Grundforløb Hovedforløb praktik Hovedforløb skole

Yderligere spørgsmål kan stilles til:

Industriens Uddannelser  
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Sådan er uddannelsen bygget op: 
(Figuren er vejledende)

http://iu.dk
http://lærepladsen.dk
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/AERs_loenrefusion
https://iu.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/erhvervsuddannelser-og-specialer/digital-media/
https://iu.dk/
https://www.danskmetal.dk/Sider/default.aspx
https://www.danskindustri.dk/
https://www.hk.dk/
mailto:iu%40iu.dk?subject=Procesoperat%C3%B8r%20med%20speciale%20i%20pharma

