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Praktikcenter Syd 

Nyhedsbrev 
 

 

 

D. 20. maj 2015 holdt Praktikcenterudvalget møde. Vi vil gerne via dette nyhedsbrev informere dig lidt om, 

hvad der sker i Praktikcenter Syd.  

 

Hvordan er det nu lige... 

Da der i den seneste tid har været en del udskiftning i de Lokale Uddannelsesudvalg, vil vi lige kort opridse 

hvad et Praktikcenterudvalg er og dets formål. 

Praktikcenterudvalget består af formænd og næstformænd fra LUU, samt en person udpeget af 

bestyrelsen. Praktikcenterlederen deltager som sekretær for udvalget. 

Praktikcenterudvalget skal bidrage og understøtte til at udvikle Praktikcenterets kvalitet samt overholdelse 

af gældende lovgivning. 

 

Nyt fra Praktikcenter Syd 

22. april var ”Klar til praktik dag”. I dagene op til var der gennemgang af SKP elevernes ansøgninger og 

CV’er. Yderligere var der behov for fokus på signalværdier ved det første møde med virksomheder, hvilket 

ofte ikke prioriteres af elevene, når de søger elevpladser ved at møde personligt op. Der var god dialog 

mellem alle om vigtigheden i, at signalere det, som virksomhederne forventer af en elev og hvad der 

opleves af virksomheden, ved første møde med en evt. kommende lærling.  

Indbudte virksomheder, holdt indlæg omkring det at søge praktik og elevplads. Følgende var hovedpunkter:  

 Hvad er vigtigt for virksomheden når der udvælges en ny lærling 

 Hvilke dokumenter bør der medbringes 

 Signalværdier - påklædning, udseende og sprog  

 Forberedelse inden et personligt fremmøde, hvad er vigtigt for eleven at vide om virksomheden og 
dens værdier og politikker 

 

Der blev stillet spørgsmål til indlægsholderne. 

Den 22. blev der udleveret lister med adresser på virksomheder, som kunne være potentielle læresteder 

for elever. Virksomhederne blev besøgt, hvor eleverne fik mulighed for at bruge den viden og de tips de 

dagene forinden havde fået af b.la. Indlægsholdere. 
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EUC Syd formoder, at vi inden længe skal søge om at blive godkendt som praktikcenter igen. Vi håber på de 

Lokale uddannelsesudvalgs opbakning og kvitterer nedenfor med et par hilsner fra vores skolepraktik 

elever. 
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Samtaler med søgende elever  

I foråret har EUC Syd holdt samtaler med de elever som står i 

søgekøen til en læreplads. Eleverne har af forskellige årsager 

fravalgt at komme i skolepraktik og står efter endt grundforløb 

uden læreplads.  

 

Samtalerne har haft til formål, at undersøge hvilke udfordringer 

disse elever står overfor, når de søger en læreplads. Ydermere 

har det givet et mere realistisk billede af hvor mange elever det 

drejer sig om. I alt har ca. 170 elever været indkaldt til 

samtalerne og ca. 50% meldte fra eller udeblev. På listen ses 

seneste tal for søgende elever uden for skolepraktik. 

På landsbasis er praktikpladskøen faldet med 38% efter 

samtalerne. 

Tallene i tabellen er fra April 2015. 

 

Nyt fra skolepraktikken 

Seneste opgørelse (April) over aktive skolepraktikelever viser, at 

Praktikcenter Syd har 257 elever i skolepraktik. 

 

Praktikcenter Syd arbejder ihærdigt på at have så 

virksomhedsnære opgaver som muligt i skolepraktikken. EUC 

Syd har et ønske om, at kunne tage flere opgaver ind udefra, for 

at kunne imødekomme dette.  

 

Opgaverne vil blive vurderet i de respektive Lokale 

Uddannelsesudvalg, for at undgå det giver 

konkurrenceforvridende situationer. 

EUC Syd håber på et godt samarbejde omkring opgaverne for at 

kunne give elever i skolepraktik de bedste vilkår. 

 

  

Søgende elever 92 

92 Mekaniker 2 

1110 Smede 1 

1190 Industritekniker 5 

1205 Datateknik 11 

1210 Elektronik 2 

1220 Automatik 3 

1225 Buschauffør 0 

1350 Murer 1 

1380 Struktør 0 

1390 Tømrer 15 

1410 Snedker 0 

1420 VVS 6 

1430 Elektriker 10 

1440 Skorstensfejer 0 

1450 Bygningsmaler 2 

1560 Vejgodstransport 3 

1565 Lager og terminal 2 

1680 Ernæringsassistent 6 

1715 Gastronom 8 

1720 Bager 2 

1770 Tandklinikassistent 1 

1780 Frisør 0 

1820 Beklædning 4 

1890 Teknisk Design 8 

SKP elever 257 

92 Mekaniker 46 

1110 Smede 4 

1190 Industritekniker 12 

1205 Datateknik 26 

1210 Elektronik 7 

1220 Automatik 9 

1225 Buschauffør 0 

1350 Murer 1 

1380 Struktør 2 

1390 Tømrer 14 

1410 Snedker 7 

1420 VVS 1 

1430 Elektriker 12 

1440 Skorstensfejer 0 

1450 Bygningsmaler 24 

1560 Vejgodstransport 0 

1565 Lager og terminal 10 

1680 Ernæringsassistent 14 

1715 Gastronom 25 

1720 Bager 0 

1770 Tandklinikassistent 0 

1780 Frisør 11 

1820 Beklædning 28 

1890 Teknisk Design 4 
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Praktikcenter Syds elever 

Praktikcenteret har i uge 15, 2015 igen gennemført trivselsmåling blandt SKP eleverne og vi beholder det 

flotte resultat på 4,2. 
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Jeg bliver godt
informeret om
hvad der sker i
Praktikcentret

Der bliver lyttet til
mine meninger og

ideer

Jeg får relevante
arbejds opgaver

Jeg får den
instruktion jeg har

brug for for at
kunne løse mine

opgaver

Er oprydningen i
orden i dit område

Jeg er tilfreds med
instruktørerne

Er sikkerheden i
orden på din
arbejdsplads

Trivselsbarometer  Praktikcenter Syd :  seneste 4 målinger

Start 14-26 14-41 14-51 15-15

Helt 
uenig

Helt 
enig

År/Uge

Svar % /
Skema udl.

100,0%

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

Start 1426 1441 1451 1515

Gen.Snit 4,04,24,0 4,2 4,2

96,6% 94,0% 100,0% 94,7%

56 88 67 100 57


