
 

Ansøgning om optagelse til skolepraktik  
 

Navn :  Cpr. nr.: 
 

 Jeg ansøger om optagelse til skolepraktik indenfor følgende uddannelser/specialer:  

1. ønske  

2. ønske  

3. ønske  

EMMA- kriterierne 

 Egnet til faget (godkendt grundforløbsbevis) 

 Mobil fagligt (søge andre uddannelser indenfor Indgangen) 

 Mobil geografisk (søge i hele landet) 

 Aktivt søgende (se nedenfor) 

Aktivt søgende omfatter 

 At jeg under hele skolepraktikperioden har oprettet min profil/CV på www.praktikpladsen.dk  

 At jeg sørger for at opdatere min profil/CV på www.praktikpladsen.dk og gøre mig synlig 

mindst hver 3. måned.  

 At jeg skal søge ansættelse hos de virksomheder, der har ledige praktikpladser på 

www.praktikpladsen.dk 

 At jeg hver 3. måned overfor skolen (skriftligt) skal dokumentere, hvor jeg har søgt læreplads 

i de foregående 3 måneder.                                                                  

Jeg erklærer med, at jeg er villig til at deltage i skolepraktik hvor som helst i Danmark dog ikke på 

Færøerne og Grønland. At være blevet gjort bekendt med kriterierne for at deltage i 

Skolepraktikordningen indenfor Erhvervsuddannelserne. 

 

Dato: _________  Underskrift: __________________________________________________ 
 
Under 18 år, Forældre/værges underskrift: -______________________________________                            
 
Skemaet skal sendes til Elevservice, Uddannelsescenter Holstebro - Døesvej 70-76 – 7500 Holstebro 

og være os i hænde senest  __________________ Er du 18 år kan du aflevere skemaet med det 
samme. 
 
Skolens godkendelse                       

1. Dokumentation for praktikpladssøgning i elevplan  Godkendt        Ikke godkendt  

2.   Godkendt til skolepraktik  4010 opfylder Emma  

3. Ikke godkendt til skolepraktik  

a.  4011 ikke egnet   

b.  4012 ikke geografisk mobil   

c.  4013 ikke faglig mobil  

d.  4014 ikke aktiv søgende 

Dato og Underskrift skolen _________________________________________________________ 
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