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DATO:

			

Elev:						

Mobil:		

Mail:

CPR.NR.:
Adresse:
Kontaktperson:					

		

Mobil:

Uddannelsesbetegnelse:						

Speciale/trin:

Start:				Forventet slut:
Adresse på den afdeling du skal møde:
OPTAGELSE PÅ SKOLEPRAKTIK SKER PÅ BAGGRUND AF:
afsluttet grundforløb

uforskyldt mistet aftale

ELEVEN SKAL PÅ SKOLEHJEM?
Ja

Nej

(kræver de har minimum 5 kvarter fra bopæl til skolen)

ØKONOMISKE FORHOLD
Har eleven anden offentlig indkomst?

Ja

Nej

Hvis ja:
Hvilken indkomst?
Sagsbehandler/tlf.nr.
Er eleven berettiget til skolepraktikydelse?

Ja

Nej

Eleven har pligt til at orientere Praktikcenter Vest hvis der sker ændringer i ovenstående.
Eleven er oritenteret om at der skal justeres på skat.dk

Ja

Nej

DATO:
					

PRAKTIKCENTRETS UNDERSKRIFT 		

DATO:
ELEVENS UNDERSKRIFT

DATO:
FORÆLDRE/VÆRGE UNDERSKRIFT
(hvis du er under 18 år)

afsluttet kort aftale

SKOLEAFTALEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE:
(jf. hovedbekendtgørelsen nr. 1619 af 27.12.2019 - §128 stk. 2 og 3)

• Beskrivelse af praktikpladssøgning fra grundforløbets afslutning
For at blive optaget på skolepraktik på Praktikcenter Vest, skal du selv gøre en ihærdig indsats for at finde en praktikplads, både i perioden før grundforløbet afsluttes og efter afslutning. Du skal som minimum søge 15 praktikpladser fra du
afslutter dit grundforløb til opstart i skolepraktik. Efter opstart i skolepraktik skal du stadig selv tage passende initiativer til at
opnå praktikplads og sende ansøgninger i forhold til antallet af udbudte praktikpladser. Du skal desuden dokumentere dine
ansøgninger ved at uploade dem på praktikpladsen.dk.

• Bestemmelser om hvordan optagelsesbetingelserne jf. §§ 123 – 125, skal opfyldes

Efter opstart i skolepraktik vurderes din egnethed løbende og du skal hele tiden opfylde EMMA-kriterierne.
Du må ikke afslå at søge eller modtage anvist praktikplads, hvis det sker, bliver du udmeldt fra skolepraktik.

• Detaljeret plan for din praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning
Denne plan findes og justeres løbende på praktikpladsen.dk. Der følges løbende op på praktikmål.

• Hvordan og hvornår forventes du at nå uddannelsens mål
Vi forventer, at du når dine uddannelsesmål løbende gennem teori på skoleperioder samt i praktik – enten i skolepraktik
eller VFP, delaftaler og korte aftaler ude i virksomhederne.

• Hvordan der følges op på planen
Der følges systematisk op på din samlede praktikplan ved samtaler med kontaktlærer under skoleperioder og skolepraktikinstruktør under praktikdelen inkl. ophold i virksomheder. Der afgives karakterer på skoleophold i forhold til uddannelsesordningen.

• Praktikcenterets vejledning og bistand i forbindelse med praktikpladssøgning
Alle jobannoncer synliggøres på skolens hjemmeside. Instruktører og vejledere vil være til rådighed ift. jobsøgning - CV og
ansøgninger.

EMMA-KRITERIER
Der foregår en daglig vurdering af, hvorvidt du opfylder nedenstående egnethedskrav for
deltagelse i skolepraktik, de såkaldte Emma-kriterier:
EGNET – Du skal være fagligt kvalificeret og kunne fungere på en arbejdsplads samt overholde de gældende regler for
skolepraktik.

MOBIL FAGLIGT – Du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og tage imod enhver praktikplads, som dit grundforløb
giver adgang til.

MOBIL GEOGRAFISK – Du skal være villig til at indgå uddannelsesaftale og praktikaftaler uanset, hvor virksomheden ligger.
AKTIV SØGENDE – Du skal på praktikpladsen.dk have dokumentation for, at du løbende søger praktikpladser. Mindst én
gang om måneden skal du i Elevplan redegøre for din praktikpladssøgning ved at notere svar fra de virksomheder, hvor
du har søgt. Hvis du får mundtligt svar, skal du selv skrive svaret med angivelse af dato for svar, virksomhedsnavn, kontaktperson i virksomheden samt hvad de har svaret. Du skal have synlig profil på www.praktikpladsen.dk i al den tid, du er
tilknyttet skolepraktik.

040521-1127

Praktikcenter Vest ved Uddannelsescenter Holstebro benytter praktikpladsen.dk til at registrere og løbende ajourføre en detaljeret
plan for hele uddannelsesforløbet.
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