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Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til 

skolepraktik 

Inden opstart i praktikcenter: 

Aktivitet Indhold Hvem Hvornår 

Hvad er skolepraktik? Eleverne orienteres om 
hvad skolepraktik er og 
hvordan det kan være 
deres sikkerhedsnet  

 
Praktikcenterkoordinator 

 
Indenfor første måned 
af GF1 EUD og EUX 

Orientering om 
skolepraktik 

Eleverne orienteres om 
praktikpladsen.dk samt 
EMMA kriterier ved 
optagelse til 
skolepraktik. 

 
 
Praktikcenterkoordinator 

Primo april for GF2 EUD 
og STUEUX som 
afslutter juni. 
Ultimo november for 
GF2 og STUEUX som 
afslutter januar. 

Samtale om optagelse 
til skolepraktik 

Elever som har indsendt 
tilmeldingsskema til 
skolepraktik indkaldes 
til EMMA samtale. Her 
bliver lavet referat, om 
eleven opfylder EMMA 
kriterierne og kan 
godkendes til 
skolepraktik.  

 
 
 
Praktikcenterkoordinator 
 

 
 
Umiddelbart efter 
afsluttet eksamen for 
GF2 EUD og STUEUX 

Skolepraktikelever 
detail 

Godkendte elever 
sendes videre til enten 
Campus Vejle eller 
Aarhus Business College 

 
 
Praktikcenterkoordinator 

 
Efter EMMA samtale 

Skolepraktikelever 
handel 

Godkendte elever 
sendes videre til Aarhus 
Business College 

 
Praktikcenterkoordinator 

 
Efter EMMA samtale 

Skolepraktikelever 
kontor 

Godkendte elever til 
kontor starter i 
Praktikcentret 
Learnmark Business  

 
Godkendte elever kontor 

 
1 måned efter afsluttet 
eksamen 

 

 
 

 
 

 



FORUDSÆTNINGER FOR START I SKOLEPRAKTIK 
Skolepraktik på Learnmark Business er et tilbud til elever, der har afsluttet EUX- eller EUS-uddannelsen med 

uddannelsesretningen kontor og opfylder følgende betingelser: 

1. EMMA-kriterierne: 

E – EGNET Eleven skal være egnet til at gennemføre uddannelsen og til 

efterfølgende at fungere på arbejdsmarkedet. Det er også en vurdering 

af, om eleven kan overholde mødetider og aftaler samt ikke er mere syg 

end normalt. 

M – MOBIL GEOGRAFISK Eleven skal søge ledige praktikpladser indenfor 1 times transport og 

selvfølgelig også være villig til at rejse/flytte efter en ledig praktikplads i 

hele DK. 

M – MOBIL FAGLIGT Eleven skal være indforstået med at skifte fra en linje til en anden 

uddannelse indenfor kontor-linjen, hvor der er en ledig praktikplads. 

A – AKTIVT SØGENDE Eleven skal alt hvad hun/han kan og minimum 10 stillinger, når der 

ansøges om skolepraktik. I skolepraktikken skal eleven søge min. 4 

stillinger pr. måned og dokumentere ansøgninger og svar i en Excel 

skabelon, der ligger tilgængelig på H-drevet. Seneste ansøgning og 

opdateret skabelon fremsendes pr. mail til begge vejledere i løbet af de 

første 5 dage i en måned. Får eleven tilbudt en praktikplads indenfor 

kontor, må eleven ikke afslå tilbuddet. Vejledere registrerer antal søgte 

stillinger i Excel-dokumentet ”Oversigt ansøgninger og trivselssamtaler 

med elever”. 

EMMA-kriterierne skal også være opfyldt i hele skolepraktikforløbet. EMMA-skema og skolepraktik-

aftale udfyldes af skolepraktikkoordinator. 

2. Senest 8 uger før eleven afslutter EUX- eller EUS-uddannelsen, skal eleven have en aktiv profil på 

www.praktikpladsen.dk. Login sker med Uni-login. Profilen skal være aktiv i hele elevens 

skolepraktikforløb. 

 

3. Ansøgning om optagelse i skolepraktik skal afleveres til skolepraktikkontoret inden eleven afslutter 

sin grunduddannelse. Førstkommende hverdag 30 dage efter afsluttet grunduddannelse skal 

eleven starte i skolepraktik. 

Der gennemføres en optagelsessamtale med eleven i.f.m. aflevering af ansøgning eller umiddelbart efter i 

skolepraktikcenteret, hvor ovenstående punkter vurderes. 

PRAKTIKYDELSE 
Praktikydelsen er pr. 1/1 2020 kr. 7.804 pr. måned til elever over 18 år (hjemme og udeboende). Under 18 

år er praktikydelsen kr. 3.263 (hjemme og udeboende). Udbetaling sker til elevens nem-konto. 

 

http://www.praktikpladsen.dk/


BEFORDRINGSGODTGØRELSE 
Hvis eleven har mere end 10 km transport til Praktikcenteret (hver vej) ydes der befordringsgodtgørelse. 

Det registreres og afregnes automatisk med 90% af billigste offentlige transportudgift sammen med 

praktikydelsen fra skolens kontor på Strandpromenaden. 

UDDATAPLUS 
Der skal registreres tre primære uddannelsesønsker for hver elev i Uddataplus ved opstart i skolepraktik. 

Eleven skal selv registrere sine ønsker i Uddataplus samt vedligeholde stamoplysninger som adresse, 

telefon og mailadresse her. 

Skolepraktikaftale, skoleophold, referat fra trivselssamtale uploades i UDDATAPLUS under noter, så både 

vejleder og elev har adgang til dokumenter der vedrører eleven. 

UDDANNELSENS VARIGHED 
Som udgangspunkt er skolepraktikforløbet 2 år, som en normal elevplads i en virksomhed. Men elever med 

STX eller HHX suppleret med EUS eller USF-forløb, kan kun være i skolepraktik i 1 år. Hvis disse elever får en 

elevplads i en virksomhed er elevtiden samlet 2 år. 

ÆNDRING AF UDDANNELSEN 
Hvis eleven ønsker at ændre til et andet speciale indenfor kontor, kan uddannelsen kun forlænges, hvis 

nogle skoleophold indenfor det nye speciale ligger efter den oprindelige uddannelsesperiode. Forlængelsen 

bliver så til og med det sidste skoleophold indenfor det nye speciale. 

Hvis eleven får elevplads i en virksomhed indenfor de første 3 måneder af uddannelsen, afbrydes 

uddannelsen i skolepraktikken og der påbegyndes en ny uddannelsesaftale på 2 år med virksomheden. 

Hvis eleven får elevplads i en virksomhed efter de første 3 måneder, indgås en restlæreaftale på 

restperioden med virksomheden, så eleven samlet har en læretid på 2 år. 

UDMELDELSE AF PRAKTIKCENTERET 
Eleven kan til enhver tid vælge at melde sig ud af skolepraktikforløbet. Det er ikke muligt at blive 

genoptaget i skolepraktik. Der udfyldes en blanket som både elev og vejleder underskriver. 

Hvis eleven ikke overholder betingelserne for at være i skolepraktik udstedes op til to advarsler. Retter 

eleven ikke op på overtrædelserne, kan eleven meldes ud af praktikcenteret. 

VFP/PRAKTIK 
Elever må pr. 1/1-18 komme i virksomhedspraktik i max. 3 uger i samme virksomhed og max. 6 uger i alt 

fordelt på forskellige virksomheder. VFU er gratis for virksomheden. Der indgås en kontrakt med 

virksomheden om praktikforløbet og virksomheden evaluerer elevens indsats på et evalueringsark, der 

udleveres af praktikcenteret. Praktikcenteret tager kontakt til virksomheden i løbet af praktikforløbet for at 

følge op på, hvordan det går og om der er basis for at indgå en uddannelsesaftale mellem virksomheden og 

eleven. 

 



FØR ELEVEN STARTER 
Praktikcenterkoordinator sender skolepraktikaftale til praktikkontor og lønafdelingen. Desuden informeres 

IT om oprettelse af eleven i IT-systemerne, så eleven har adgang til H-drevet og kan læse mail og kalender i 

HOCAS.  

Det aftales, hvilken vejleder, der skal være uddannelsesansvarlig for eleven. 

ELEVENS FØRSTE DAG I PRAKTIKCENTERET 
Eleven møder kl. 9 på første arbejdsdag, hvor hele praktikcenteret samles til morgenbrød og præsentation 

af nye og gamle elever samt vejledere. Vejledere bestiller i kantinen boller m. pålæg. 

De nye elever bliver præsenteret for personalehåndbogen, HOCAS’ forretningsplan samt de overordnede 

arbejdsgange i virksomheden samt hvilken afdeling, de skal starte i. 

Der sidemandsoplæres af en gammel elev – en til en og med en fast oplæringsperson i det omfang, det kan 

lade sig gøre. Der udleveres manualer til den nye elev i den afdeling, eleven arbejder i. Gamle elever sørger 

for at printe. 

Eleven får udleveret nøglebrik og underskriver på at den er modtaget på manuelt skema forrest i Elev-

mappen. 

Eleven oprettes med initialer, som ingen andre har – udfyldes i dokumentet ”initialer, oversigt 

medarbejdere”. 

Eleven skal tilføjes i mailgruppen HOCAS_medarbejdere i Outlook.  

Eleven anvender manual til at oprette adgang til fælles mail og kalender i Outlook. Kalenderen hedder 

”kalender – lmh-pratikcenter-firma HOCAS”. 

 

UDDANNELSENS FORLØB OG EVALUERING 

Arbejdsopgaver 
Eleven kommer igennem minimum 2 af de 4 afdelinger i HOCAS, hvis eleven gennemfører hele 

praktikforløbet i skolepraktik. Praktikplan for Administration ajourføres løbende for eleven, så det bliver 

synligt for elev, vejleder og evt. virksomhed, hvad eleven har arbejdet med og hvilke kompetencer eleven 

har oparbejdet i skolepraktik. Vejledere registrerer hvilke afdelinger eleven arbejder i Excel-arket ”Oversigt 

afdeling og status”. Skemaet hænger på opslagstavlen i skolepraktikkontoret. 

Samtaler 
Ansvarlig vejleder skal afholde en samtale med eleven indenfor de første 3 måneder i skolepraktikken. 

Derefter afholdes samtaler efter behov og minimum 3 samtaler i hele elevens uddannelsestid. Ved 

samtalerne gennemgås elevens seneste ansøgning og CV samt samtaleskema omkring trivsel: ” Vejleder 

registrerer afholdt samtale i Excel-dokumentet: ”Oversigt ansøgninger og trivselssamtaler med elever”. 

Praktikplan for administration 

Ved hver samtale er der gennemgang af praktikplanen. Her gennemgår vi de enkelte arbejdsområder og 

evaluere på, hvor elever er i forhold til læringsmål.  



Fuldender eleven sin praktiktid i skolepraktik afholdes en udslusningssamtale, hvor vejleder giver gode råd 

til at eleven kommer videre med sin karriere, mundtlig feedback på elevtiden og praktikplanen udfyldes 

færdig med point. 

Møder 
Hver mandag afholdes personalemøde for hele virksomheden, hvor der oplyses om nyt fra kontoret og 

statistikker gennemgås af eleverne fra hver afdeling. Sekretariatet skriver referat af mødet. 

Hver fredag afholder hver afdeling et møde, hvor de opgør uløste opgaver og hvad der ellers er behov for at 

udveksle eller diskutere. Referat af mødet skal lægges på H-drevet i en mappe under afdelingen, der 

hedder ’fredagsmøde’. 

Sygedage 
Vejledere vurderer om der er behov for en samtale med en elev i forhold til, hvor mange sygedage eleven 

har. Der sættes fokus på, at eleven oparbejder et image, som vejlederne bruger, når de anviser elever til 

virksomheder. Sygedage registreres af vejlederne i Excel-arket: ”Oversigt afdeling og status” og hænger på 

opslagstavlen i skolepraktikkontoret. 

Skoleophold 
Skoleophold registreres i Excel-arket ”Oversigt skoleophold 20xx-xx”. Skemaet hænger på opslagstavlen i 

skolepraktikkontoret. 

Udlært 
Når en elev afslutter sin uddannelse mens eleven er i skolepraktik, fejres afslutningen på uddannelsen ved 

en uformel reception, hvor kontoret lukker kl. 15 den dag (fredag kl. 12.30). Her er skolen vært ved 

sodavand, kaffe og the. Hvis der skal serveres noget spiseligt, står eleven selv for det. Eleven får en buket 

blomster af skolen og vejleder udfærdiger en skriftlig udtalelse/anbefaling, der indeholder 

ansættelsesperiode, arbejdsområder og evt. selvstændige opgaver eller karaktertræk, der med fordel kan 

fremhæves om eleven. 

ONLINE ELEVKARTOTEK 
I forbindelse med den første samtale med eleven (inden for de første 3 måneder) tages et portrætfoto til 

online elevkartoteket og eleven finder 5-7 stikord om sig selv fagligt og personligt. Vejleder gennemgår og 

tilpasser stikordene, som sættes ind i kataloget ”Elevkartotek i praktikcenteret”. Herefter sendes filen til 

Maja Nedergaard Nielsen i Marketing: mma@learnmark.dk, som ajourfører kartoteket på Learnmark.dk. 

KALENDER 
Kalenderen i Outlook: ”kalender – lmh-praktikcenter-firma HOCAS” ajourføres løbende med møder, syge 

elever, flex-fri, elever på skole o.s.v. af vejlederne. Eleverne ajourfører med de SIMU-virksomheder, der har 

lukkedage. Kalenderen bruges af alle elever og vejledere i praktikcenteret. 

 

ARRANGEMENTER OG GAVER 

Jul 
Eleverne i praktikcenteret får en julegave til ca. kr. 100. Vejlederne køber gaverne og formulerer tekst til et 

julekort, som elever i marketing udarbejder. 

mailto:mma@learnmark.dk


Der afholdes julefrokost for eleverne den 2. sidste fredag før jul. Budget kr. xx pr. person samt 1 øl og 1 

vand pr. person. Vejledere bestiller i skolens kantine. 

Sommer 
Der afholdes en forårs/sommerfest i praktikcenteret, som et festudvalg fra elevgruppen arrangerer. Budget 

kr. xx pr. person. Kantinen bedes om tilbud. Festen afholdes en fredag kl. 17.30 på Butikstorvet ved 

Praktikcenteret med deltagelse af min. 1 vejleder. Skolen betaler mad og eleverne medbringer selv 

drikkevarer. 

Teambuilding 
To gange om året, i slutningen af september og maj, afholdes teambuilding for alle medarbejdere i 

praktikcenteret kl. 8.15-14.00. Dette for at tilskynde en god integration af alle medarbejdere og et godt 

samarbejde i virksomheden. Kontoret holder lukket den dag (husk at skrive i SIMU). Der startes med 

morgenmad og afsluttes med frokost, som skolen betaler. 

Samarbejdsøvelser, der kan bruges på teambuilding dagene: 

Kræver særlige materialer: 

• Samle stort puslespil med bind for øjnene. 

• Edderkoppespind – alle igennem og ingen må bruge samme hul.  

• Udfordringsøvelse – eleverne illustrerer hverdagen som en rejse med udfordringer via trækugler, 

papveje, elastikker, vat m.m. 

• Alle skal stå på en pind/snor – hele tiden den bagerste person skal gå ’over’ på den anden side og 

må ikke træde uden for snoren – altså så de andre personer på snoren skal passeres. Lav to hold og 

konkurrer på tid. ELLER: 

• Alle står på hver deres stol (ikke på hjul). Nu skal rækken flytte sig over i den anden ende af lokalet 

uden at røre jorden ved at flytte den bagerste stol til den modsatte ende af stolerækken og 

personen derefter går på de andres stole hen til sin stol, mens de andre hjælper med at sende 

stolen videre og holder ved personen, når den går forbi. Lav to hold og konkurrer på tid 

• Bordtennis, hvor alle har et bat og skal løbe rundt om bordet og slå i hver ende, når bolden 

kommer. Rammer man ikke, går man ud. 

Kræver næsten ingen materialer (primært papir og blyanter): 

• Kampråb 

• Rose-cirkel – alle skal sige noget rosende til en person ad gangen. Alle skal roses på skift. 

• Atomer og molekyler: gå sammen efter samme hårfarve, øjenfarve, højde, antal søskende m.fl. 

• Tegn en fælles cykel i par: på skift tegnes et element af cyklen og modparten roser og tegner næste 

ting og sådan skiftes med at rose og tegne til cyklen er færdig. Der må gerne tegnes ting på cyklen, 

som normalt ikke der, f.eks. en parasol. (En energi- og grineøvelse – og mærke hvor dejligt det er at 

få ros) 

• Enten/eller øvelse: alle starter med at stå samlet. Herefter gives valgmuligheder (hund eller kat – 

kaffe eller te – komedie eller gyser – Mcdonald’s eller Burger King – Pepsi eller Coca Cola – øl eller 

vin – lakrids eller vingummi – storby eller strand – rock eller pop – fjernsyn eller bog – a eller b 

menneske o.s.v.) Ved hver valgmulighed skal gruppen dele sig efter valg. 

• Gæt hvem: alle skriver 3 sedler om en oplevelse eller drøm. Alle sedler lægges i en bunke. På skift 

trækkes en seddel fra bunken og ’trækkeren’ skal gætte, hvis seddel det er. Man har 3 gæt og 



sedlen lægges tilbage i bunken, hvis der ikke gættes rigtigt. Den der gætter flest sedler vinder 

(trækker man sin egen seddel lægges den tilbage i bunken). 

• Beslutningslinjen: ”Hvad er de to vigtigste egenskaber ved en kollega?” (andre holdningsspørgsmål 

kan også bruges). Der skal være en linje, hvor siderne er A og B. Alle står på A-siden og skal tænke 

over spørgsmålet. Herefter går man sammen med en og bliver enig om et svar – her skal der 

diskuteres og forhandles. Når man er enig med sin makker går parret over på B-siden. Her skal de 

finde sammen med et andet par og blive enige. Når de er enige går de over på A-siden. Her finder 

4-mandsgruppen sammen med en anden 4-mandsgruppe og bliver enige. Sådan fortsættes indtil 

hele holdet er samlet og er blevet enige om et svar. Hvis de ikke kan blive enige stoppes øvelsen og 

man taler med personerne om, hvad de er nået frem til. (forskellige holdninger kan være en værdi i 

sig selv og det er vigtigt, at der er plads til forskellighed) 

• Poncho: Alle personer får et A3-ark på ryggen (m. tape). Nu skal alle skrive positive ting til alle: hvad 

man godt kan lide ved personen og hvad personen er god til – det kan være både fagligt og socialt, 

på deres ark på ryggen. 

• Medarbejderstyrede aktiviteter: Der dannes grupper med 4-5 personer i hver. Hver gruppe 

samtaler nu om, hvilke fællesaktiviteter, de ønsker, at holdet skal have. 

Det kan være en fast ugentlig eller månedlig ting eller bare forslag, som kan tages frem, hvis holdet 

ønsker at lave noget fælles. Det kan være alt fra gymnastikøvelser til fælles middag, biograf- eller 

bowlingtur. Eleverne skal være opmærksomme på, at det er kortvarigt, hvis det er i arbejdstiden og 

at det er egenfinansieret, hvis det koster penge.  

 

 

 

 

 

 


