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Kære Lokale Uddannelsesudvalg!

De faglige udvalg har udarbejdet denne 
vejledning til hjælp for jeres arbejde med 
elever uden uddannelsesaftale, i og uden 
for praktikcentret.

Stadig mange elever får kontakt med prak-
tikcentret og gennemfører uddannelses-
forløb i en kombination af skolepraktik og 
uddannelsesaftaler i en eller flere virksom-
heder. 

Praktikcentrene har ansvaret for at plan-
lægge og koordinere uddannelsesforløbene, 
og det lokale uddannelsesudvalg skal føre 
tilsyn med, at skolerne udfører opgaven 
professionelt og systematisk.

De forskellige aftaleformer, praktikcenter-
strukturen og ansvaret for tilsynet med de 
enkelte elever stiller store krav til de lokale 
uddannelsesudvalgs opfølgning på uddan-
nelsesforløbene.

Den første del af denne vejledning infor-
merer jer om det lokale uddannelsesud-
valgs ansvar for eleverne i skolepraktik, 
herunder information om optagelse, aftale-
typer, skoleaftale, elevplan og logbøger. 

Den anden del af vejledningen handler om, 
hvordan I som lokalt uddannelsesudvalg 
får de oplysninger, der er relevante for jeres 
arbejde med at bringe praktikpladssøgende 
elever i kontakt med praktikvirksomheder, 
og hvordan I bruger oplysningerne i jeres 
samarbejde med praktikcentret. 

For yderligere information vedr. det lokale 
uddannelsesudvalgs ansvar vedr. praktik-
centre og AUB-midler – se pjecerne ’De lo-
kale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold 
til praktikcentret’ og ’Det lokale uddannel-
sesudvalgs AUB-projekter’.
Se evt. Undervisningsministeriets materia-
le om elever i praktikcentre her: 
Link: https://www.uvm.dk/Uddannelser/
Erhvervsuddannelser/Praktik/Skoleprak-
tik-og-uddannelsesgaranti

Optagelse og skoleaftale
Når en elev skal i skolepraktik, indgår elev 

og skole en aftale. Aftalen skal indeholde 
en detaljeret plan for elevens tid i praktik-
centret og i skoleundervisningen, og den 
skal sikre klare linjer mellem elev og prak-
tikcenter om vilkårene. Aftalen fastlægger 
blandt andet:

• Hvordan eleven opfylder EMMA-kriteri-
erne (se link nedenfor).

• Hvordan og hvornår eleven forventes at 
nå uddannelsens mål. 

• Hvordan og hvornår der følges op på 
planen. 

Link: www.uvm.dk/Uddannelser/Er-
hvervsuddannelser/Praktik/Skoleprak-
tik-og-uddannelsesgaranti/EMMA-kriteri-
erne

Elevplan og logbøger
Det lokale uddannelsesudvalg skal sikre, at 
elev og praktikcenter får opdateret logbog 
og elevplan sideløbende med elevens ud-
dannelsesplan. 
Eleverne skal i forbindelse med praktikker 
i virksomheder arbejde med deres prak-
tikmål i forlængelse af de opgaver og erfa-
ringer, de har fra tidligere. Dette gøres ved 
aktivt at bruge logbogen til at tilrettelægge 
uddannelsesforløbet.

Brug af aftaleformer 
Praktikcenteret skal sørge for, at eleverne 
opnår flest mulige praktikmål i en virk-
somhed. De faglige udvalg anbefaler, at det 
lokale uddannelsesudvalg søger indflydel-
se på, hvordan praktikcenteret bruger de 
forskellige aftaletyper, så det bliver gjort på 
en rimelig måde i forhold til eleven og det 
lokale arbejdsmarked. 

Udgangspunktet er fortsat den klassiske 
uddannelsesaftale, hvor én virksomhed og 
én elev har papir på hinanden under hele 
hovedforløbet. Derudover findes der følgen-
de aftaleformer:

• Restlæreaftalen, hvor eleven allerede 
har gennemført dele af hovedforløbet, 
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og som gælder for resten af uddannel-
sesforløbet,

• Den korte aftale, som dækker en prak-
tikperiode og et skoleophold på hoved-
forløbet, og hvor virksomheden har det 
fulde uddannelsesansvar i aftaleperio-
den, samt 

• Delaftalen, som dækker en praktikperi-
ode, men intet skoleophold. En virksom-
hed kan kun én gang indgå en delaftale 
med den samme elev.

Virksomhedsforlagt undervisning – 
er ikke en juridisk aftale

Erhvervsskolerne kan indgå aftale med 
virksomheder om at forlægge dele af 
praktikuddannelsen til virksomheden 
på grundlag af en skriftlig og underskre-
vet aftale mellem skole/ praktikcenter og 
virksomhed. Ved virksomhedsforlagt prak-
tikuddannelse i skolepraktik gennemfører 
en virksomhed i en periode praktikuddan-
nelse på skolens/praktikcentrets vegne og 
på skolens/ praktikcentrets ansvar. Virk-
somheden skal være godkendt til praktik-
uddannelse af det faglige udvalg. Undervis-
ningsplanen fastsættes af praktikcentret i 
samarbejde med det lokale uddannelsesud-
valg. Det betyder, at skolen/ praktikcentret i 
den lokale uddannelsesplan nærmere skal 
beskrive, hvordan den virksomhedsforlagte 
praktikuddannelse bidrager til at opfylde 
konkret angivne delmål og læringsaktivi-
teter i den relevante del af uddannelsen, at 
bedømmelsesplanen skal have procedurer 
for vurdering af, om eleven har nået må-
lene for den virksomhedsforlagte prak-
tikuddannelse, og at virksomhedsforlagt 
praktikuddannelse skal fremgå af elevens 
personlige uddannelsesplan.

Eleven må ikke indgå i virksomhedens 
produktion som for eksempel vikar for en 
fraværende medarbejder. Det aftalte arbej-
de skal være bundet op på praktikmål, og 
det skal være tydeligt, hvilke praktikmål 
eleven skal arbejde med i den virksom-
hedsforlagte praktik.
Skolen/ praktikcentret har tilsynspligt og 
skal besøge eleven i virksomheden.
En elev kan maksimalt være i virksom-
hedsforlagt praktik i den samme virk-

somhed i tre uger, og i hele elevens uddan-
nelsesforløb må de virksomhedsforlagte 
praktik maksimalt fylde seks uger.
 

Generelt 
De faglige udvalg anbefaler, at de lokale 
uddannelsesudvalg holder sig orienteret 
om, hvordan erhvervsskolen samarbejder 
med virksomheder om aftale- og praktikty-
perne, så det sikres, at så mange elever som 
muligt får restlæreaftaler. 
De faglige udvalg anbefaler også, at udval-
get involverer sig aktivt i, hvordan skolen 
følger op på elever uden restlæreaftale og 
går i dialog med praktikstederne om for-
længelse inden slutdatoen på fx en kort 
aftale. Redskaber til dette arbejde finder I 
nedenfor i vejledningens anden halvdel. 

Flere detaljer om de forskellige typer af 
uddannelsesaftaler kan ses hér:

Link: http://www.uvm.dk/Uddannelser/
Erhvervsuddannelser/Praktik/Uddannel-
sesaftaler

Hvordan får de lokale uddannelses-
udvalg de relevante informationer?

Der er mange forskellige måder at være 
registreret som praktikpladssøgende på, og 
det kan være svært for de lokale uddannel-
sesudvalg at få overblik over det reelle antal 
elever, der mangler en praktikplads.

Denne del af vejledningen skal hjælpe de 
lokale uddannelsesudvalg med at få over-
blikket over praktikcenterelevernes prak-
tikpladsstatus, så der skabes et reelt billede 
af elever uden et restlæreforhold. 

Skolerne kan trække data og oversigter 
for skolepraktikelevers aftaleforløb, men 
det sker ikke altid, at de lokale uddannel-
sesudvalg får adgang til oversigterne. De 
faglige udvalg anbefaler derfor, at de lokale 
uddannelsesudvalg beder skolen trække 
nedenstående oversigter og sende dem til 
udvalget forud for hvert LUU-møde:
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• Oversigt over hver enkelt elevs uddan-
nelsesforløb og status i skolepraktikken

• Oversigt over elever, der er praktikplads-
søgende, men som ikke er i skolepraktik

Oversigt over uddannelsesforløb 
for enkelte elever, der er tilknyttet 
praktikcentret 
Sådan kan et billede af en enkelt elevs ud-
dannelsesforløb se ud: (Figur 1)

Oversigten over den enkelte elev viser, 
hvor mange gange og i hvilke perioder 
den enkelte elev har været i virksom-
hedsforlagt praktik (virksomhedsforlagt 
undervisning), delaftaler og/eller korte 
aftaler, inden eleven har indgået en rest-
læreaftale. 

Elever i delaftaler og i virksomhedsfor-
lagt praktik er reelt klar til at indgå en 
uddannelsesaftale med en virksomhed, 
der mangler en elev. Oversigten giver et 
godt grundlag for en kvalitativ dialog med 
skolen om, hvilke indsatser der skal til for 
at få den enkelte elev i mål med en restlæ-
reaftale. 

Det er oplagt at tale med skolen om, i hvilke 
virksomheder eleven har gennemført virk-
somhedsforlagt praktik og delaftale. Hvis 
den samme elev gentagne gange har været 
i kontakt med den samme eller flere for-
skellige virksomheder uden at have fået en 
restlæreaftale, anbefaler de faglige udvalg, 

at LUU drøfter følgende med skolen (med 
udgangspunkt i eksemplet ovenfor):

• Hvilke problemer/udfordringer er der 
omkring denne elev, siden vedkom-
mende ikke har fået en kort aftale eller 
restlæreaftale?

• Hvad skal der til, for at eleven får en 
kort eller restlæreaftale?

• Hvordan vurderer skolen eleven i for-
hold til EMMA-kriterierne?

Elever i korte uddannelsesaftaler er for-
pligtet til at blive i virksomheden, indtil 
aftalen udløber, men de bør også indgå i 
de lokale uddannelsesudvalgs opfølgende 
arbejde, som fortsætter, indtil der er ind-
gået en restlæreaftale, eller til eleven har 
afsluttet sin uddannelse i praktikcentret. 
De faglige udvalg anbefaler derfor, at de 
lokale uddannelsesudvalg beder skolen om 
en oversigt over elever i korte uddannelses-
aftaler. 

Sådan en oversigt giver udvalget et overblik 
over, hvornår de korte uddannelsesaftaler 
udløber, og det giver fx følgende dialogmu-
ligheder:

• Kontakt til de enkelte virksomheder for 
at høre, om aftalen forlænges eller kan 
blive til en restlæreaftale

• Hvis ikke aftalen forlænges, kan udval-
get bringe eleven i spil i andre virksom-
heder, som har brug for en elev

• Samtale med skolen om, hvilke mulig-
heder der er for eleven, når den korte 
aftale udløber. 

Figur 1
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De faglige udvalg anbefaler, at de lokale 
uddannelsesudvalg beder skolen om at 
udarbejde denne oversigt og sende den til 
udvalget forud for hvert udvalgsmøde, så 
samtalen med skolen kan tage udgangs-
punkt i de konkrete elever.

Oversigt over praktikpladssøgende 
elever uden for skolepraktikken
Nogle elever med afsluttet grundforløb væl-
ger praktikcentret fra – det kan skyldes, at 
eleven ikke kan få sin økonomi til at hæn-
ge sammen på skolepraktikydelsen, eller 
at der er begrænset optag til uddannelsen i 
praktikcentret.

Disse elever kan vælge at registrere sig som 
praktikpladssøgende på skolen. Denne 
gruppe af elever indgår derfor i det sam-
lede antal elever, der mangler en praktik-
plads, og som skolen kan levere oversigter 
over. En oversigt kan se sådan ud:
 
Oversigten (figur 2) viser elever uden for 
praktikcentret med et reelt ønske om at 
gennemføre deres uddannelse, men som 
mangler en praktikplads. Elever skal hver 
3. måned meddele skolen, om de fortsat 
søger praktikplads. Derfor er de interessan-
te i forhold til at dække virksomhedernes 
efterspørgsel på elever.

Ligesom for elever, der er tilknyttet prak-
tikcentret, anbefaler de faglige udvalg, at de 
lokale uddannelsesudvalg beder skolen om 

at udarbejde denne oversigt og sende den 
til udvalget forud for hvert udvalgsmøde, så 
samtalen om eleverne har et konkret ud-
gangspunkt og omfatter alle praktikplads-
søgende. 

Det er meget forskelligt, hvordan skolerne 
handler i forhold til denne gruppe elever. 
De faglige udvalg foreslår derfor, at det lo-
kale uddannelsesudvalg har en dialog med 
skolen om, hvordan deres praksis er, fx på 
denne måde:

• Indgår praktikpladssøgende uden for 
skolepraktikken som kandidater til 
åbne praktikpladser?

• Hvilke vejledningsinitiativer har skolen 
overfor denne gruppe elever udover den 
formelle kontakt hver 3. måned?

• Hvad kan/skal/bør der iværksættes, så 
disse elever kommer videre til en prak-
tikplads?

 
Skolen har mulighed for at søge større 
geografiske områder. Det giver det lokale 
uddannelsesudvalg mulighed for at få et 
overblik over praktikpladssøgende elever 
inden for et område hvor der er stor efter-
spørgsel fra virksomhederne.  Det anbefa-
les, at udvalget beder skolen om at trække 
denne oversigt for geografiske områder, 
som udvalget finder relevant, og får den 
tilsendt sammen med dagsordenen til ud-
valgsmøderne.

Link: www.bygud.dk/luu-vejledninger

Figur 2
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