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Kære Lokale Uddannelsesudvalg!

De faglige udvalg har udarbejdet denne vej-
ledning til hjælp for jeres samarbejde med 
erhvervsskoler og praktikcentre. Det lokale 
uddannelsesudvalg skal sikre, at den enkel-
te elev får et godt uddannelsesforløb. 

Vi ser, at flere og flere elever får kontakt 
med skolens praktikcenter i løbet af deres 
uddannelsesforløb. Samtidig afvikles flere 
og flere uddannelsesforløb i en kombinati-
on af skolepraktik og uddannelsesaftaler i 
en eller flere virksomheder. 

Det stiller store krav til planlægning, op-
følgning og koordinering af elevernes ud-
dannelsesforløb.

Skolernes praktikcentre har ansvaret for at 
udføre denne opgave. De lokale uddannel-
sesudvalgs opgave er at føre tilsyn med, at 
skolerne udfører opgaven på en professio-
nel og systematisk måde.

Vejledningen skal give jer viden om og 
inspiration til, hvordan samarbejdet med 
erhvervsskolen og praktikcentret kan vide-
reudvikles. 

Vejledningen indgår i en række pjecer til 
lokale uddannelsesudvalg og er et supple-
ment til det materiale, som Dansk Byggeri 
og 3F har udarbejdet til medlemmer af de 
lokale uddannelsesudvalg.

For yderligere information vedr. det lokale 
uddannelsesudvalgs ansvar vedr. skole-
praktikelever og AUB-midler - se pjecerne 
’De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for 
deres elever i skolepraktik’ og ’Det lokale 
uddannelsesudvalgs AUB-projekter’.

Se evt. Undervisningsministeriets materia-
le om elever i praktikcentre her: 
Link: https://www.uvm.dk/Uddannelser/
Erhvervsuddannelser/Praktik/Skoleprak-
tik-og-uddannelsesgaranti

Kort om organisering og ledelse af 
praktikcentre
Erhvervsskolens bestyrelse har ansvaret 
for praktikcentret. Bestyrelsen kan vælge 

at nedsætte et praktikcenterudvalg, hvor de 
lokale uddannelsesudvalg er repræsente-
ret.  
Praktikcenterudvalgets opgave er at rådgi-
ve skolens bestyrelse om praktikcenterets 
drift og opgaver. Skolens bestyrelse kan 
også selv stå for praktikcentret i dialog med 
de lokale uddannelsesudvalg. 

Praktikcentret skal have en forretnings-
plan for drift og kvalitet. Forretningspla-
nen styrer, hvordan praktikcentret organi-
serer og kvalitetssikrer den samlede drift. 
Det lokale uddannelsesudvalgs rolle og 
ansvar relaterer sig til den enkelte uddan-
nelse. 

Praktikcentret skal være en selvstændig 
afdeling på skolen med en ledelse, som 
refererer til praktikcenterudvalget eller 
direkte til skolens bestyrelse.

Praktikcentret har to centrale opgaver: 1) at 
tilrettelægge og koordinere uddannelses-
planer for praktikcenterelever og 2) at vare-
tage arbejdet med at finde praktikpladser. 

Som lokalt uddannelsesudvalg er det vig-
tigt, at I er informeret om;

• hvordan I har indflydelse på praktikcen-
teret på jeres skole

• hvem der sidder i et eventuelt praktik-
centerudvalg

• hvor I kan finde praktikcentrets forret-
ningsplan

Dette har betydning for jeres rolle og an-
svar som lokalt uddannelsesudvalg.

De lokale uddannelsesudvalgs arbejdsop-
gaver i forhold til praktikcentret handler 
konkret om:

• Kvalitetssikring af praktikcentret
• Værkstedernes fysiske rammer 
• Instruktørressourcer i praktikcentret
• Udlagt skolepraktik
• Dialog om skolepraktik
• Relevante arbejdsopgaver i praktikcen-

tret 
• Det praktikpladsopsøgende arbejde

Det lokale uddannelsesudvalg skal forholde 
sig til disse emner uanset den lokale orga-

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Skolepraktik-og-uddannelsesgaranti
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Skolepraktik-og-uddannelsesgaranti
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Skolepraktik-og-uddannelsesgaranti
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nisering. Udvalgets indstillinger fremføres 
enten af udvalgets repræsentant i prak-
tikcenterudvalget eller direkte til skolens 
bestyrelse for at få indflydelse på den loka-
le forretningsplan.

Kvalitetssikring af praktikcentret
Praktikcentret skal have et system til at 
måle kvaliteten. Systemet skal indeholde 
en beskrivelse af, hvilke informationer der 
indsamles, og hvordan informationerne 
evalueres. 
Evalueringen skal sikre, at praktikcentret 
når sine mål. Centret skal en gang om året 
evaluere på denne måde og udarbejde en 
handlingsplan for det næste år.

Det kan være en god ide at aftale med 
skolen/praktikcentret, hvordan og hvor-
når udvalget modtager dokumentation for 
praktikcentrets generelle mål og resultater.

Det lokale uddannelsesudvalg kan bede 
om at få forskellige temaer ind i den årlige 
evaluering af mål og resultater. Især vil det 
være relevant at få information om antallet 
af elever, der: 

• Optages i praktikcentret direkte fra 
grundforløbet.

• Får en restlæreaftale.
• Indgår en kort aftale efterfulgt af en 

restlæreaftale. 
• Er i korte aftaler uden at få en ny kort 

aftale eller en restlæreaftale.
• Er i delaftaler uden at få en kort aftale 

eller en restlæreaftale.
• Mere end én gang returnerer fra virk-

somhedsforlagt praktik uden at få en 
delaftale, kort aftale eller en restlæreaf-
tale. 

• Optages fra en ophørt uddannelsesaftale.

Det vil også være oplagt at få oplysninger 
om antallet af virksomheder, der flere gan-
ge har elever i virksomhedsforlagt praktik 
og/eller delaftaler uden efterfølgende at 
indgå minimum en kort aftale eller restlæ-
reaftale.

Værkstedernes fysiske rammer 
Praktikcenteret skal sørge for, at værk-

stedsforholdene ligner det, eleverne ellers 
ville møde ude i virksomhederne. De loka-
le uddannelsesudvalg bør derfor have en 
jævnlig snak med praktikcentret om værk-
stedet for at sikre dette. Det gælder også 
eksempelvis arbejdsmiljø og sikkerhed. 

Instruktørressourcer i praktikcen-
tret
Praktikcentret skal have de nødvendige 
instruktører til rådighed, både tidsmæssigt 
og fagligt, så elevernes uddannelse følger 
indholdet i logbog og praktikmål. Det er 
vigtigt, at det lokale uddannelsesudvalg er 
orienteret om omfanget af instruktørtid på 
deres uddannelse og har aftaler på plads 
omkring brug af logbøger.

Udlagt skolepraktik
Praktikcentre kan ikke gennemføre ud-
dannelser, de ikke er godkendt til. Det be-
tyder, at elever skal gennemføre uddannel-
sen som udlagt skolepraktik på en anden 
skole. Derfor er praktikcentre forpligtet til 
at samarbejde. 

Ansvaret for elevens ophold på den udlagte 
skole ligger stadig hos praktikcentret. Prak-
tikcenteret har pligt til at sikre, at kvalite-
ten af undervisningen på den udlagte skole 
opfylder de formelle krav og rammer. Det 
lokale uddannelsesudvalg skal derfor holde 
sig orienteret om elever i udlagt skoleprak-
tik andre steder.

Dialog om skolepraktik
Praktikcentrets opgave er at sikre, at elever, 
der opfylder EMMA-kriterierne, kan gen-
nemføre deres uddannelse, selvom de ikke 
har uddannelsesaftale ved grundforløbets 
afslutning. Skolens optagelsesprocedure 
bør fremgå af forretningsplanen. 

Det lokale uddannelsesudvalg bør kende til, 
hvordan praktikcentret behandler klager fra 
elever, der ikke får tilbudt en plads i praktik-
centeret. Forretningsplanen bør også beskri-
ve optagelsesproceduren for de tilfælde, hvor 
en elevs uddannelsesaftale med en virksom-
hed ophører, og eleven efterfølgende søger 
om at blive optaget i skolepraktik.
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Relevante arbejdsopgaver i praktik-
centret 

Praktikcentret skal sikre, at eleven arbejder 
med opgaver under samme forhold, som 
eleven vil møde i en virksomhedspraktik. 
Det betyder, at praktikcentret kan samar-
bejde med eksterne aktører, virksomheder 
og foreninger om at udføre mindre opgaver. 
Opgaverne må ikke være konkurrencefor-
vridende i forhold til det lokale arbejds-
marked. 

Praktikcenteret kan sammen med det 
lokale uddannelsesudvalg aftale, hvilke 
opgaver elever i praktikcentret må udføre. 
Overvej også, om opgaverne passer til ele-
vernes niveau. 
Opgaver kan være arbejde for foreninger, 
opgaver, der ellers ville være udført af fri-
villige, budgetmæssigt små opgaver, kom-
munale opgaver som fx vedligeholdelse af 
legepladser, byanlæg, parker, opgaver på 
historiske museer m.m. 

Det praktikpladsopsøgende arbejde 
Det lokale uddannelsesudvalg bør en gang 
om året tage stilling til skolens generelle 
handlingsplan for at skaffe praktikpladser 
og drøfte det med praktikcenterudvalget. 
Gør det gerne samtidig med, at udvalget 
overvejer at ansøge om støtte til praktik-
pladsopsøgende arbejde via Arbejdsgiver-
nes Uddannelsesbidrag (se særlig vejled-
ning om AUB-arbejdet). 

Praktikcentret er forpligtet til at arbejde for 
at finde praktikpladser på de uddannelser, 
som skolen udbyder – også for de uddannel-
ser, som skolen kun udbyder på grundfor-
løbet. Praktikcentret har altså ansvaret for 
praktikpladssøgning på alle uddannelser 
og vil ofte have ansatte praktikpladskonsu-
lenter tilknyttet. 

De faglige udvalg anbefaler, at det lokale 
uddannelsesudvalg er orienteret om prak-
tikcentrets plan for og arbejde med at skaf-
fe praktikpladser:

• Hvilken handlingsplan har praktikcen-
tret for det ordinære opsøgende arbejde 
i branchen – herunder delmål, der er 
specielt for jeres område?

• Hvilken konsulent varetager det opsø-
gende arbejde på jeres uddannelsesom-
råde? 

• Hvilke opgaver varetager konsulenten, 
og hvor mange ressourcer er der afsat til 
konsulentens indsats på jeres fag?  

Det er en god ide, at det lokale uddannelses-
udvalg både forholder sig til den samlede 
indsats og ser på en årlig indsats for den 
enkelte uddannelse. Som opfølgning bør 
det lokale uddannelsesudvalg på deres ud-
valgsmøder få information om: 

• Nye praktiksteder, hvor konsulenten 
har henvist til godkendelse af prak-
tikpladser, information og vejledning, 
elevmatch samt uddannelsesaftaler. 

• Opfølgningsbesøg i praktikpladsgod-
kendte virksomheder for at virksomhe-
den evt. ansætter en elev mere.

• Besøg i praktikpladsgodkendte virksom-
heder, der ikke har elever.

• Praktikvirksomheder, der ikke er be-
søgt, samt årsagen hertil.

• Opfølgning på korte aftaler og delaftaler 
med henblik på forlængelser.

• Brug af og oversigt over elever i virk-
somhedsforlagt praktik.

• Indgåede uddannelsesaftaler og aftale-
former.

• Elever i praktikcenteret.
• Status på elever i udlagt praktikcenter. 
• Antal besøgte virksomheder siden sidste 

møde.

Indsatsen kan indgå i den årlige evaluering 
af praktikcenteraktiviteter med henblik på 
forbedringer.

Find mere information her
I 3F’s LUU Håndbog findes yderligere infor-
mation omkring de lokale udvalgs arbejde i 
det lokale udvalg.
Link: www.3fuddannelsesnyt.dk/haand-
bog-luu.pdf

For yderligere information vedr. det lokale 
uddannelsesudvalgs ansvar vedr. skole-
praktik og AUB-midler – se pjecerne ’De lo-
kale uddannelsesudvalgs ansvar for deres 
elever i skolepraktik’ og ’Det lokale uddan-
nel-sesudvalgs AUB-projekter’.

http://www.3fuddannelsesnyt.dk/haandbog-luu.pdf
http://www.3fuddannelsesnyt.dk/haandbog-luu.pdf
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