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OVERSIGT: Hvem gør hvad

SLF HR Arbejdsgiverservice · Billundvej 3 · 6500 Vojens 

SLF Arbejdsgiver Praktikant

·  Praktikpladsgodkendelse 
(ny eller forny)

·  E-mail med oversigt over 
nødvendige dokumenter

·  Formidling af kontakt til 
praktikant

·  Dokumenter godkendes, 
underskrives og returneres

·  Besked fra ambassaden i 
e-Boks

·  Dokumenter fra Danmark 
modtages og medbringes 
til ambassaden

·  Besked retur fra  
ambassaden

Praktikant rejser til Danmark

·  Udstede skattekort

·  Udarbejde selvangivelse

·  Sparring til praktikant og 
arbejdsgiver. 

·  Forsikring

·  Introducere nærområdet 
mht. indkøb, læge osv.

·  Registrere adressen på 
Borgerservice

·  Oprette bankkonto

·  Oprettelse på lønkontoret

·  NB! Afmeld på kommunen 
før hjemrejse

Få råd og vejledning hos SLF

Praktikanter i landbruget
– hvad og hvordan gør man? 

Står du og mangler ekstra hænder og arbejdskraft på din bedrift? 
Så kunne en udenlandsk praktikant være en god løsning.



SLF laver alt papirarbejdet for dig
I første omgang skal din bedrift godkendes som praktikplads, og her hjælper vi dig gerne 
med at lave en praktikpladsgodkendelse. Har du allerede en praktikpladsgodkendelse som 
er udløbet, hjælper vi også gerne med at få udstedet en ny.

Hvis der er andre dokumenter, vi har behov for til den videre ekspedition, fremgår det af en 
e-mail, vi sender til dig. Efter behandling returnerer vi alle dokumenter til dig til gennemsyn 
og underskrift.

Når vi har modtaget alle underskrevne og godkendte dokumenter retur fra dig, 
videresender vi det hele til en potentiel praktikant, som efterfølgende går på ambassaden i 
sit hjemland med dokumenterne. Sagsbehandlingstid er ca. 6-8 uger. Ambassaden sender 
alt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i København

Så snart SIRI har udstedt en tilladelse, får du besked herom i din e-Boks. 
Praktikanten får direkte besked fra ambassaden.

Herefter rejser praktikanten til Danmark, hvilket som regel foregår med bus direkte til 
praktikstedet.

Forsikring
Praktikanten er forsikret via en forsikring, som dækker tilkalde og evt. hjemtransport 
mv. ved alvorlig tilskadekomst eller sygdom og dødsfald. Forsikringen koster ca. 90 kr. pr. 
måned og vil blive faktureret til praktikstedet. Hvis du ønsker, at omkostningen fratrækkes 
i praktikantens løn, skal du selv sørge for at give lønkontoret besked.

Første uge i Danmark
Som arbejdsgiver sørger du for, at praktikanten bliver vist tilrette i sine nye omgivelser 
og introduceret til vigtige og nyttige ting i dagligdagen, såsom indkøbsmuligheder, hvor 
bor lægen, tandlægen samt aktiviteter i lokalområdet, som praktikanten kan deltage til 
for at falde godt til. Det vil sige at du som arbejdsgiver udviser normal omsorg for et ungt 
menneske, der kommer til et nyt og fremmed land.

Borgerservice og bankkonto
Inden for de første to uger sørger du for som arbejdsgiver, at praktikanten bliver registret 
med adresse på borgerservice. Husk at medbringe visumbrev og pas samt evt. vielsesattest, 
hvis praktikanten er gift.

Herefter vil praktikanten modtage cpr-nummer og gult sundhedskort med posten,  
og her er det vigtigt, at praktikantens navn står på postkassen på bedriften.

Når praktikanten har fået tildelt et cpr-nummer, hjælper vi gerne med at få udstedt 
et skattekort. Til det har vi får brug for kontrakt med underskrift, visumbrev, 
uddannelsespapirer, evt. bopælserklæring og evt. vielsesattest.

Vi anbefaler, at du henvender dig til lønkontoret, når praktikanten har modtaget sit  
cpr-nummer. Så bliver din praktikant oprettet i systemet, så er alt på plads,  
når skattekortet kommer.

Ved oprettelse af bankkonto medbringes det gule sygesikringskort, kontrakt, 
 visumbrev og pas.
 
Vi står altid gerne til rådighed, hvis der opstår situationer, hvor du har brug for sparring.
Vi hjælper gerne med at lave selvangivelse for praktikanten.

NB! Efter endt praktikophold skal praktikanten huske at 
framelde sig på kommunen inden sin hjemrejse.

Held og lykke med din nye praktikant
 

Hvad koster det? Pris i DKK

Formidlingsgebyr
Vi finder praktikanten og formidler kontakten til dig 3.500,-

Tilkøb
Kontrakt (1 time )
PR1  (1 time )

960,-
960,-

Oprettelse af skattekort (45 min. )  720,-


