
Træk af data på SKP-elevers aftaleforløb i Praktikcentret 

Nedenstående søgninger er et eksempel på søgninger i EASY-P, hvor slutresultatet af søgningerne giver et overblik over den enkelte elevs 
forløb i skolepraktik, som i nedenstående eksempel:  

 

Søgningerne er forbundet med en række forudsætninger for at få et helt korrekt udskrift. De 3 nedenstående eksempler er forklaringer på, hvordan 
skævheder i datatrækket kan forekomme.  

1. Elever der f.eks. er registreret som søgende på deres kontaktskole, som kan være en anden skole end den skole de er i SKP på, fremstår ikke 
med deres SKP-historik.  

2. Elever der er i SKP, men ikke er registreret som søgende på det tidspunkt søgningerne udføres, fremstår ikke med deres SKP-historik.  
(Jeg ved godt at elever i SKP skal være søgende, men ikke desto mindre har jeg erfaret, at dette ikke altid er tilfældet) 

3. Det kan forekomme, at skolerne har elever registreret som praktikpladssøgende på en uddannelse, selv om eleven har gennemført og 
afsluttet uddannelsen  

  



Der trækkes en liste i EASY-P med de aktive elever i skolepraktik på den pågældende skole.  

 

Når søgninger er udført trækkes en aftaleflettefil i Excel.  

 

  



For at få tidligere VFU- og delaftaler på de aktive SKP-elever, skal der først trækkes en personsøgeliste, på de praktikpladssøgende elever der er i SKP. 

 

- Søgningen skal bruges til en personsøgeliste, så man i nedenstående søgning kan finde de aktive SKP elever der har aktive eller passive VFU- eller delaftaler.  
- Da der søges på kontaktskole, får man ikke elever med, der f.eks. er p-søgende fra Svendborg Erhvervsskole, men som er i SKP i Odense.  
- Da man ikke kan søge på hvilken uddannelse man er i SKP på, kan det forekomme, at elever der f.eks. er registreret som p-søgende på 

mureruddannelsen, men som pt. er i SKP som bygningsmaler, kommer med i personsøgelisten.   



Herefter trækkes en liste på de passive VFU- og delaftaler. 

 

 

Når søgninger er udført trækkes en aftaleflettefil i Excel.  



Herefter trækkes en liste på de SKP elever der er i aktive VFU- og delaftaler. 

 

Når søgninger er udført trækkes en aftaleflettefil i Excel.  

  



Data fra de 3 flettefiler (Elever i SKP + SKP elever med passive del- og VFU-aftaler + SKP elever med aktive del- og VFU-aftaler) lægges sammen i ét regneark. 

Sortér herefter regnearket  

 

  



Tilretning af Excel regnearket. 

Ikke relevante kolonner kan slettes. 

Hvis man vil se længden af de forskellige aftaler, skal der indsættes en kolonne med nedenstående formel i regnearket, som beregner mdr. og dage (+ -) 
imellem periode start og periode slut.  

=HVIS(B2;DATO.FORSKEL(B2;C2;"y")&" År "&DATO.FORSKEL(B2;C2;"ym")&" mdr. "&(DAG(C2)-DAG(B2)+HVIS(DAG(C2)<DAG(B2);30;0))&" Dage";"") 

(I ovennævnte formel står B2 for kolonnen ”periode start” og C2 for ”periode slut”. Står disse datoer i andre kolonner, skal formlen tilrettes efter dette).  

 

 

 

Ovenstående vejledning af udarbejdet af administrativ medarbejder Berit Dalum, bd@bygud.dk, telefon 35 87 87 20 

 

mailto:bd@bygud.dk

