Information til praktikanter
inden for det
grønne område

Denne folder er til dig, der har opholdstilladelse som praktikant inden for
landbrug og gartneri. Her kan du læse om de rettigheder, du har under dit
ophold i Danmark.
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Arbejdsopgaver og arbejdssted
Praktikopholdet skal supplere den uddannelse, du er begyndt på. Derfor
skal opgaverne have en faglig tilknytning til din uddannelse.
Hvis du skal udføre andre opgaver, for eksempel rengøring, vedligehold af
bygninger eller hjælpe til ved nybyggeri eller lignende, skal disse opgaver
have en naturlig sammenhæng med de opgaver, som knytter sig til din
uddannelse.
Under dit praktikophold i Danmark må du ikke arbejde for andre end din
praktikvært, heller ikke selvom arbejdet er ulønnet. Skifter du praktiksted,
skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Arbejdstid
Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med din praktikaftale. Det
betyder, at din ugentlige arbejdstid skal være 37 timer.

Arbejdsforhold
Din praktikvært har ansvaret for at sikre, at dit arbejde kan udføres sikkert
og forsvarligt. Du har selv et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø,
herunder for at bruge det sikkerhedsudstyr, som din praktikvært stiller til
rådighed.
Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø eller oplever problemer med
arbejdsmiljøet, kan du kontakte Arbejdstilsynet i Danmark (se folderens
bagside).

Boligforhold og levevilkår
Du har krav på fri kost og/eller logi, hvis det indgår i din praktikaftale. I
givet fald skal kosten være af almindelig dansk standard, og den tilbudte
bolig skal være godkendt til beboelse.

Fagforening
Du har ret til at være medlem af en fagforening. En fagforening kan hjælpe
dig i tilfælde af uenighed om løn og arbejdsforhold – dog kun hvis du er
medlem.

Hvilke løn- og ansættelsesvilkår gælder for dig?
Du skal have den løn, der er aftalt i din praktikaftale. Lønnen skal være
sædvanlig efter danske forhold og følge de gældende overenskomster for
praktikanter inden for det grønne område.
I ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse som praktikant i Danmark,
har din praktikvært oplyst din løn, dine arbejdsopgaver, om du har ret til fri
kost og/eller logi og din ugentlige arbejdstid.
Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis du er i
tvivl om, hvad der er aftalt mellem dig og din praktikvært.

Hvis du ikke får den løn, du skal have
Hvis du er medlem af en fagforening, kan du kontakte din fagforening med
henblik på at få hjælp.
Du skal være opmærksom på, om du får den løn, der fremgår af din
kontrakt. Din praktikvært skal betale dig den løn, der er aftalt – sker det
ikke, kan det have konsekvenser for din ret til at blive i Danmark som
praktikant.

Kørekort
Hvis du har et kørekort fra et EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein,
kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EUkørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i
Danmark.
Kørekortet kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende
køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capitol Territory, Brasilien,
Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland,
Schweiz eller Ukraine, men du skal medbringe en lægeattest udstedt af din
læge.

Forsikringsordning
Når du er omfattet af 3F/GLS-a overenskomsten, så tegner din arbejdsgiver
en sundhedsforsikring for dig. Læs mere på www.agrointern.dk.

Kontakt

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Carl Jacobsens Vej 39 · 2500 Valby · Telefon 72 14 20 00
nyidanmark.dk

Jordbrugets Uddannelser
Agro Food Park 15 · 8200 Århus N · Telefon 87 40 54 10
jordbrugetsuddannelser.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 · 2100 København Ø · Telefon 70 12 12 88
at.dk

