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Kære Lokale Uddannelsesudvalg!

De faglige udvalg har udarbejdet denne vej-
ledning til hjælp for jeres samarbejde med 
praktikcentret på skolen. 

Vejledningen informerer om praktikcen-
trets organisering på skolen samt om det 
lokale uddannelsesudvalg roller og opgaver 
i regi af praktikcentret.

En del elever får kontakt med praktikcen-
tret og gennemfører dele af deres uddan-
nelsesforløb i en kombination af skoleprak-
tik (SKP) og uddannelsesaftaler i én eller 
flere virksomheder.

Skolepraktikken er ligesom skolens øvrige 
undervisningsaktivitet underlagt reglerne 
om kvalitetsarbejdet i uddannelserne.

Praktikcentret har ansvaret for at planlæg-
ge og koordinere uddannelsesforløbene for 
deres elever. De lokale uddannelsesudvalg 
skal i samarbejde med skolerne foretage en 
løbende kvalitetsudvikling og -sikring af 
skolepraktikken.

Dialogen og samarbejdet med skolen og 
praktikcentret er derfor en vigtig prioritet i 
de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

Kort om organisering og ledelse af 
praktikcentre
Praktikcentret er en del af erhvervsskolen 
med evt. tilhørende faciliteter til skole-
praktikaktiviteter. Praktikcentret behøver 
ikke at have samme adresse som andre dele 
af skolen. 

Det er skolens direktion og bestyrelse, der 
har ansvaret for praktikcentret.
Centret skal være organiseret med en leder, 
der refererer til skolens bestyrelse. 

De lokale uddannelsesudvalg opretter et 
paritetisk sammensat praktikcenterudvalg, 
for de hovedforløb som skolen udbyder med 
skolepraktik. Praktikcenterudvalget skal 
rådgive skolens bestyrelse om praktikcen-
trets drift og opgaver. Praktikcentret har til 
opgave at sekretariatsbetjene praktikcen-
terudvalget.

Bestyrelsen for erhvervsskolen kan træffe 
beslutning om, ikke at nedsætte et praktik-
centerudvalg. I så fald udfører bestyrelsen 
selv sine opgaver med information fra de 
lokale uddannelsesudvalg.

Praktikcentret har to centrale opgaver: 
•  Varetage det praktikpladsopsøgende ar-

bejde og formidling af praktikpladser 
•  Tilrettelægge et samlet forløb for 

skp-elever med mest mulig praktik i 
virksomhed ved anvendelse af restafta-
ler, kombinationsaftaler, praktik i ud-
landet og korte aftaler.

Som lokalt uddannelsesudvalg er det vig-
tigt, at I informerer jer om:
•  Hvordan I har indflydelse på praktikcen-

trets organisering, opgaver og drift.
•  Hvem der repræsenterer jer i praktik-

centerudvalget.
•  Hvor I kan finde praktikcentrets forret-

ningsplan.

De lokale uddannelsesudvalgs kon-
krete opgaver i forhold til praktik-
centret:

•  Være i dialog med skolen om tilrettelæg-
gelsen af skolepraktikken. 

•  Medvirke ved beslutning om, en skp-elev 
skal have fremrykket et skoleforløb for-
ud for en praktik.

•  Samarbejde med det faglige udvalg om at 
foretage kvalitetsudvikling og kvalitets-
sikring af skolepraktikken herunder fx:

o Værkstedernes fysiske rammer
o Instruktørressourcer i praktikcentret
o Relevante arbejdsopgaver i praktikcen-
tret
•  Samarbejde med skolen om udarbejdelse 

af den lokale undervisningsplan, herun-
der brug af virksomhedsforlagt praktik 
og procedure for vurdering af, om eleven 
har opnået målene for den virksomheds-
forlagte praktik.

•  Opfordre virksomheder til at ansætte 
elever.

•  Behandle klager over optagelse til eller 
ophør med skolepraktik.

Det lokale uddannelsesudvalg skal forholde 



3

Foto: Torben Klint

Foto: Torben Klint

Foto: Jens Hemmel

Foto: Søren Lindgaard Eriksen



4

sig til disse emner uanset den lokale orga-
nisering af praktikcentret. 

Udvalgets indstillinger fremføres enten af 
udvalgets repræsentation i praktikcenter-
udvalget eller direkte til skolens bestyrelse 
så det kan medtages i forretningsplanen for 
praktikcentret.

Kvalitetssikring af praktikcentret
I lovgrundlaget for praktikcentre gælder 
følgende:

•  Skolepraktikken er ligesom skolens 
øvrige undervisningsaktivitet underlagt 
reglerne om kvalitetsarbejdet i uddan-
nelserne

•  Det faglige udvalg skal i samarbejde med 
de lokale uddannelsesudvalg og skolerne 
foretage en løbende kvalitetsudvikling 
og -sikring af skolepraktikken

•  Skolen skal desuden inddrage skoleprak-
tikken i skolens kvalitetssystem med 
henblik på løbende kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering 

•  Skolen er forpligtiget til at udarbejde en 
opfølgningsplan ud fra den gennemførte 
selvevaluering. Planen skal indeholde 
initiativer med henblik på at forbedre og 
udvikle fx skolepraktikken og skal lige-
ledes være tilgængelig på skolens hjem-
meside. 

•  Skolen skal informere om skolens pro-
cedure for informationsindsamling, 
som også skal omfatte informationer om 
resultater på skolepraktikområdet. In-
formationerne og resultaterne skal være 
tilgængelige på skolens hjemmeside.

Det er en god ide at aftale med skolen/prak-
tikcentret, hvordan og hvornår det lokale 
uddannelsesudvalg modtager information 
om ovenstående punkter.

 
Evaluering af mål og resultater
Det lokale uddannelsesudvalg kan enten 
gennem praktikcenterudvalget eller selv 

bede om at få forskellige temaer ind i den 
årlige evaluering af mål og resultater. Det 
kunne eksempelvis være:

Uddannelsesaftaler, herunder:
•  Antal elever der optages i praktikcentret 

direkte fra grundforløb 2
•  Antal elever der indgår en restlæreaftale
•  Antal elever der indgår en restlæreaftale 

i forlængelse af en kort aftale
•  Antal elever der optages i skolepraktik 

fra en ophørt uddannelsesaftale

Praktikcentrets procedurer for:
• Brug af forskellige aftaletyper
•  Brug af delaftaler og virksomhedsforlagt 

praktik 
•  Elever der ikke opfylder EMMA kriterier
•  Hvordan praktikcentret arbejder med at 

kvalitetssikre elevens uddannelsesfor-
løb så praktikmålene for uddannelsen 
opnås

Værkstedernes fysiske rammer 
Praktikcentrene skal opfylde de samme 
krav til praktikuddannelsens indhold og 
kvalitet som praktikuddannelsen i en virk-
somhed. 

Praktikcentrene har derfor flere steder en 
fast praksis, hvor skolepraktikken forestår 
salg af producerede varer og leverer tjene-
steydelser til en ikke tabsgivende pris, når 
det har et uddannelsesmæssigt sigte og 
ikke er konkurrenceforvridende i forhold 
til private udbydere. Formålet med denne 
praksis er at gøre skolepraktikken mere 
virksomhedsnær og give skp-eleverne fag-
lige udfordringer.

Det primære formål for praktikcentret vil 
dog altid være at få eleven ud i en uddan-
nelsesaftale med en virksomhed.

Det lokale uddannelsesudvalg skal være 
med til at kvalitetsudvikle skolepraktikken 
og derfor er det en god ide at uddannelses-
udvalget og skolen jævnlig er i dialog om, 
hvordan der kan tilrettelægges et samlet 
forløb for skp-eleven med henblik på opnå-
else af en restaftale i en praktikvirksom-
hed.
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Instruktørressourcer i praktikcen-
tret

Praktikcentret skal have de nødvendige 
instruktører til rådighed, både tidsmæssigt 
og fagligt, så det tilsikres at elevernes prak-
tikmål følges og løbende opnås som beskre-
vet i logbogen.

Det er en god ide, at det lokale uddannelses-
udvalg er orienteret om omfanget af in-
struktørtid på deres uddannelse og kender 
til, hvordan praktikcentret arbejder med 
opfølgning på logbogen/praktikerklærin-
ger.

Skolesamarbejde om skolepraktik
Alle elever der består et grundforløb, skal 
have mulighed for at fortsætte deres ud-
dannelse i et praktikcenter, hvis der er 
skolepraktik på uddannelsen.

Ønsker skolen ikke at udbyde skolepraktik 
på uddannelsen, fx pga. for få elever, skal 
skolen indgå en samarbejdsaftale med en 
anden skolen, der udbyder skolepraktik.

Skolen, hvor eleven tager sit grundforløb, 
men som ikke udbyder skolepraktik, har 
forpligtelsen til at informere eleven om 
muligheden for optagelse i skolepraktik på 
en anden skole. Det er skolen, hvor eleven 
optages i skolepraktik, der står for en egnet-
hedsvurdering af eleven (ud fra de såkaldte 
”EMMA”-kriterier).

Praktikcentrets procedure optagel-
se af elever

• En elev kan optages i skolepraktik til 
en uddannelse, der udbydes med skole-
praktik når:

•  Eleven har afsluttet grundforløb2 kan 
starte i skolepraktik præcis en måned 
efter. 

•  Elever uforskyldt har mistet sin uddan-
nelsesaftale.

•  Eleven har afsluttet en kort uddannel-
sesaftale med en praktikvirksomhed

• Praktikcentret skal løbende vurdere 
skp-eleven i forhold til ”EMMA-kriteri-
erne”.

• Det lokale uddannelsesudvalg bør ken-
de til praktikcentrets procedure for 

gennemførelse af EMMA-vurderingen. 
Det gælder både, når eleven begynder i 
skolepraktik, i perioden hvor eleven er 
tilknyttet skolepraktikken samt, når en 
elev kommer fra delaftale, en kort aftale 
eller kommer retur fra en virksomheds-
forlagt praktik.

• Det lokale uddannelsesudvalg kan ikke 
anfægte skolens egnethedsvurdering af 
en skp-elev, men I kan bede praktikcen-
tret at informere om hvorvidt:

•  Eleven får et tilfredsstillende udbytte af 
skoleundervisning samt praktik i virk-
somhed(er) og i praktikcentret.

•  Elevens samlede adfærd lever op til, 
hvad der forventes ift. beskæftigelse 
inden for uddannelsesområdet (f.eks. 
elevens evne til at overholde mødetider 
og aftaler).

•  Praktikcentret har iværksat beskrevne 
aktiviteter der kan støtte eleven til at 
opnå en restlæreraftale.

• Se mere om EMMA-kriterierne i pjecen 
”De lokale uddannelsesudvalgs ansvar 
for elever i skolepraktik”.  

• 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 praktikplad-
ser, information og vejledning, elev-
match 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 besøgt, 
samt årsagen hertil.

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

• Brug af og oversigt over elever i virksom-
hedsforlagt praktik.

• Indgåede uddannelsesaftaler og aftale-
former.

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

møde.
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• Indsatsen kan indgå i den årlige evalu-
ering 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.bygud.dk/media/6832/3fs_luu-
ha-ndbog-2019.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.bygud.dk/media/6832/3fs_luu-ha-ndbog-2019.pdf
http://www.bygud.dk/media/6832/3fs_luu-ha-ndbog-2019.pdf
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