
SKOLEPRAKTIK
– INDTIL DU FÅR EN AFTALE MED EN VIRKSOMHED



DU SKAL I PRAKTIK
Du starter din erhvervsuddannelse med et grundforløb. Efter 
et halvt eller et helt år kommer du til hovedforløbet. På hoved-
forløbet skal du i praktik i en virksomhed – ellers kan du ikke 
gøre din uddannelse færdig. Men hvad så hvis du ikke finder 
en praktikplads i tide?

SKOLEPRAKTIK ER DIN REDNING
Hvis det ikke lykkes dig at få en praktikplads, kan du på nogle 
uddannelser komme i skolepraktik. Så påtager praktikcenteret 
sig rollen som din praktikvirksomhed og sætter dig til at arbej-
de med opgaver, som du ellers ville have fået af en mester.

Du skal stadig søge praktikpladser, mens du er i skolepraktik. 
Selv om praktikcenteret er et godt sted at være, er skole-
praktik en midlertidig løsning – indtil du får en aftale med en 
virksomhed.

TOPKARAKTERER EFTER SKOLEPRAKTIK
Bliver din uddannelse ringere af, at du er i skolepraktik? Nix! 
Når bare du selv gør en indsats. F.eks. fik Sanne (tidligere elev)
topkarakter og udmærkelse i sin svendeprøve efter at have 
været i skolepraktik i det meste af sin læretid. (Og så fik hun i 
øvrigt et job allerede mandagen efter).

LANGT DE FLESTE FÅR EN PRAKTIKPLADS
Din lærer kan hjælpe dig med, hvordan du søger om at 
komme i skolepraktik – hvis du altså overhovedet får brug for 
det. De fleste får praktikplads i en virksomhed, så det gør du 
sikkert også, hvis du søger aktivt efter en.

SKOLEPRAKTIK



HVORNÅR KAN DU KOMME I SKOLEPRAKTIK?

//  Du skal være egnet til uddannelsen.
//  Du skal have gennemført grundforløb 2.
//  Du skal have været mødestabil på grundforløbet.
//   Du skal have gjort en stor indsats for at finde en praktik-

plads i en virksomhed.
//   Du skal være registreret i og have søgt ledige pladser på 

www.praktikpladsen.dk
//  Du skal fortsat aktivt søge praktikplads.
//  Du skal deltage i et informationsmøde om skolepraktik.
//  Du skal være parat til at tage en praktikplads 

– også hvis den ligger et andet sted i landet 
– eller hvis den er i et beslægtet fag.

Spørg din vejleder, hvilke uddannelser der har skolepraktik. 
Og se på techcollege.dk, hvilke uddannelser TECHCOLLEGEs 
praktikcenter tilbyder skolepraktik inden for.

Det er ikke alle uddannelser, der tilbyder skolepraktik. Og 
nogle uddannelser tilbyder kun skolepraktik uden for Nord-
jylland.
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TECHCOLLEGE PRAKTIKCENTER 
Teglværket 2 · 9400 Nørresundby

Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

FÅ HJÆLP AF PRAKTIKPLADSKONSULENTEN
Praktikpladskonsulenten kan støtte dig i at søge praktik i en virk-
somhed. De har kontakt til mange virksomheder inden for dit fag. 
De hjælper også med det praktiske papirarbejde når du får en aftale 
med en praktikvirksomhed.

HVIS DU VIL VIDE MERE OM SKOLEPRAKTIK

Kontakt 
Eva Melchior Jensen
Telefon: 2526 6169
E-mail: evje@techcollege.dk


