
 

Eksempel: Hotel Velkommen  
 
Jane Holm driver Hotel Velkommen, som er en lille virksomhed i Midtjylland med 12 medarbejdere. Jane vil 
gerne lave en foreløbig beregning af hotellets mål for elevpoint og aktuelle elevpoint – så hun får en 
fornemmelse af, hvor mange elever hun skal have på hotellet i 2018.  
 
Hvad har Jane gjort klar? 
Jane har i løbet af ugen gjort de ting klar, som hun skal bruge til beregningen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overblik over medarbejdere  
Jane skal først se på de af hendes medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse. På hotellet har hun en 
kok (gastronom), en tjener og en kontoruddannet. Hun kommer også i tanke om, at hotellets havemand 
Jens egentlig er uddannet lastvognsmekaniker – og derfor er erhvervsuddannet. 
 
Jane noterer medarbejdernes navne og uddannelser i et regneark, hvorefter hun tilføjer, hvad hver enkelt 
medarbejder svarer til i fuldtidsansættelse (på baggrund af indberettet ATP-bidrag for den enkelte 
medarbejder). 
 
X kr. (ATP-bidrag i 2017) / 12 (måneder) / 284 kr. (fuldt ATP-bidrag) = Fuldtidsansættelse 
 

Medarbejder Uddannelse ATP-bidrag i 2017 Beregning Fuldtidsansættelse 

Kim Gastronom 3.408 kr. 3.408 / 3.408 1 

Jette Kontoruddannelse 3.408 kr. 3.408 / 3.408 1 

Linda Tjener 2.556 kr. 2.556 / 3.408 0,75 

Jens Lastvognsmekaniker 3.408 kr.  3.408 / 3.408 1 

 
Medarbejdernes uddannelsesvægt 
Jane går nu på retsinformation.dk og finder uddannelsesvægten for hver af sine medarbejdere.  Herefter 
ganger hun uddannelsesvægten med tallet for fuldtidsansættelse for hver medarbejder. Resultatet for hver 
medarbejder lægger hun sammen til en samlet vægtning af sine medarbejdere. 
 

Medarbejder Uddannelse ATP-bidrag 
i 2017 

Beregning Fuldtids-
ansættelse 

Uddannel-
sesvægt 

Vægtet 
medarbejder 

Kim Gastronom 3.408 kr. 3.408 / 3.408 1 0,97 0,97 

Jette Kontor-
uddannelse 

3.408 kr. 3.408 / 3.408 1 1,05 1,05 

Linda Tjener 2.556 kr. 2.556 / 3.408 0,75 0,97 0,73 

Jens Lastvognsmeka
niker 

3.408 kr.  3.408 / 3.408 1 1,03 1,03 

I alt 3,78 

Huskeliste 
 
 Hvem af mine medarbejdere har en erhvervsuddannelse? 
 Hvor meget har jeg betalt i ATP-bidrag for mine erhvervsuddannede medarbejdere i 2017?  
 Hvor længe vil mine elever være på hotellet i 2018?  
 Find listen over de forskellige erhvervsuddannelsers uddannelsesvægt på retsinformation.dk  
 Find listen over min branchekode I CVR-registeret 
 Find listen over målratio for min branche og sektor på virk.dk/praktikplads-aub 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196956#idc1200d57-abc4-4429-87e3-cf7aec538c74
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196956#idc1200d57-abc4-4429-87e3-cf7aec538c74
https://datacvr.virk.dk/data/
https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/praktikplads-aub/beregn-jeres-elevpoint


 

 
Målratio for hotelbranchen 
Tidligere på ugen har Jane fundet målratioen for sin branche og sektor på Link til elevpointside  
Hotellet tilhører branchen ’Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed’ i den private sektor. 
 
Målratioen ganger hun med den samlede uddannelsesvægt for at nå frem til målet for elevpoint.  
 
0,032 (målratioen) x 3,78 (samlet uddannelsesvægt) = 0,12 (hotellets mål for elevpoint)   
 
Overblik over elever 
Nu skal Jane se på de elever, som hun ved vil være i praktik på hotellet i 2018. Amanda vil ligesom i år være 
i praktik som receptionist hele det næste år, da uddannelsesaftalen med Amanda er flerårig (365 dage). 
Kaspers aftale som kokkeelev slutter den 14. januar 2018, og når derfor at tælle for 14 dage i 2018. Jane 
regner sig frem til, at Amanda svarer til 1 helårselev og Kasper svarer til 0,04 helårselev (14 dage/365 dage).  
 

Elev Uddannelse Praktikperiode 2018 Helårselev 

Amanda Receptionist 01.01.18 – 31.12.18 1 

Kasper Gastronom 01.01.18 – 14.01.18 0,04 

 
Elevernes uddannelsesvægt 
Jane går igen på retsinformation.dk og finder Amanda og Kaspers uddannelsesvægt. Herefter ganger Jane 
helårselevtallet med uddannelsesvægten for de to elever og lægger til sidst disse to tal sammen. Nu har 
Jane hotellets aktuelle elevpoint.   
 

Elev Uddannelse Praktikperiode Helårselev Uddannelsesvægt Elevpoint 

Amanda Receptionist 01.01.18 – 31.12.18 1 0,94 0,94 

Kasper Gastronom 01.01.18 – 14.01.18 0,04 0,97 0,04 

Aktuelle elevpoint 0,98 

 
Jane er nu nået frem til at have hotellets aktuelle elevpoint og hotellets mål for elevpoint.  
 
Hotellets mål for elevpoint: 0,12 
Hotellets aktuelle elevpoint: 0,98 
  
Janes foreløbige beregning viser, at hotellets aktuelle elevpoint ser ud til at overstige målet for elevpoint 
med 0,86.  
Hun får dog først den præcise beregning, når hun får forskudsopgørelsen for praktikplads-AUB til april. 
 
Jane er i øvrigt opmærksom på, at hotellets mål for og aktuelle elevpoint kan ændre sig i løbet af året, hvis 
antallet og sammensætningen af erhvervsuddannede medarbejdere og elever på hotellet ændrer sig. 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196956#idc1200d57-abc4-4429-87e3-cf7aec538c74

