
 
  

 
 
Den erhvervsfaglige vej til succes 
Indsatsområde 2.1. Målrettet vejledning af unge 
 

Forløbs- og formålsbeskrivelse af AMU Nordjyllands Praktikcenterforløb 

(additionelt forløb tilføjet i 2019) 

 

 

Hvad er et praktikcenter?  

Der kan være mange forskellige grunde til, at EUD elever kommer i skolepraktik. Langt de fleste 

skolepraktikanter kommer i skolepraktik fordi de ikke har fundet en ordinær læreplads i forbindelse med 

afslutningen af grundforløbet, men ønsker at fortsætte med deres uddannelse1. Andre kommer i 

skolepraktik, fordi de har indgået en kort uddannelsesaftale med en virksomhed. En kort uddannelsesaftale 

kan forlænges eller eleven kan finde en ny praktikvirksomhed, men hvis man ikke kan finde en ny 

virksomhed, der vil indgå en kort aftale, så kan eleven fortsætte sin uddannelse i skolepraktikken. Hvis 

eleven uforskyldt mister din læreplads, f.eks. hvis virksomheden går konkurs, så kan hun også fortsætte sin 

uddannelse i skolepraktikken.  

For at blive tilbudt en plads i skolepraktikken, skal eleverne opfylde ”EMMA-kriterierne”, dvs. at eleverne 

skal være Egnede, Mobile (geografisk), Mobile (fagligt) og Aktivt søgende.  

Skolepraktikken på AMU Nordjylland varetages af institutionens eget praktikcenter. Det overordnede 

formål med opholdet i praktikcentret er selvfølgelig, at hjælpe eleven med at gennemføre hele 

uddannelsen -  også selvom hun ikke aktuelt har en uddannelsesaftale med en virksomhed. AMU 

Nordjyllands praktikcenter tilrettelægger, i samarbejde med faglærerne, et forløb for eleverne og centeret 

indleder herudover et tæt samarbejde med skolens virksomhedsopsøgende afdeling med henblik på at 

finde en ny praktikvirksomhed til eleven.  

 

Hvad er et ”praktikcenterforløb” i DEVTS projektet? 

I projektet Den Erhvervsfaglige Vej til Succes, DEVTS er et ”praktikcenterforløb” en del af den overordnede 

indsatsområde 2.1. som omhandler målrettet vejledning af unge. Forløbets overordnede formål og indhold 

er, på samme vis som i arbejdsmarkedsparathedsforløbet, at give eleverne en indsigt i arbejdsmarkedet og i 

potentielle praktikvirksomheders krav og forventninger og at sikre eleven et kendskab til egne faglige og 

personlige kvalifikationer – og ikke mindst at kunne relatere dem til virksomhedens behov. 

                                                           
1 Andre elever er EUV 2. dvs. voksne med erhvervserfaring og/eller en anden erhvervsuddannelse.  
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Faktisk kunne man beskrive praktikcenterforløbet som et ”arbejdsmarkedsparathedsforløb version 2”, idet 

formål og intentioner med begge forløb er identiske, men måderne hvorpå disse opnås er forskellige.  

 

Praktikcenterforløbet som intensiv elevvejledning 

På AMU Nordjylland organiseres praktikforløbet i DEVTS i aktiviteter, som i overvejende grad består af 

intensive og individuelle vejledningsforløb, hvor eleven bringes til at reflektere over egne kompetencer – og 

sætte disse i relation til virksomhedernes efterspørgsel. Det overordnede formål er at skabe personlig, 

social og faglig afklaring, motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn.  

Vejledningsforløbet er tænkt som et springbræt til en ny virksomhedskontakt og en nye praktikaftale og det 

konkrete mål er, at støtte og afklare de unge til at træffe et realistisk virksomheds- og uddannelsesvalg ud 

fra deres personlige evner, interesser og faglige niveau. Eleverne opmuntres til at finde nye veje mod 

uddannelse og job igennem individuelle vejledningssamtaler, intensive ressourceafklaringsforløb, arbejde i 

egne netværk, virksomhedsbesøg og arbejdet med praktiske aktiviteter og opgaver. 

I vejledningsaktiviteterne med eleverne anvendes bl.a. kognitive metoder til at afdække tanker og 

forståelser i forbindelse med elevernes selvopfattelse og fremtidsmål. Gennem dialog og andre 

vejledningsaktiviteter identificeres eventuelt uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre, som søges 

erstattet med mere realistiske betragtninger. Sammen med praktikcentermedarbejderen undersøger og 

efterprøver den unge sine holdninger og tanker om sine oplevelser – og sammen lægges nye og realistiske 

planer, og der medfører positive forandringer i forhold til elevernes tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Praktikforløbet har en maksimal varighed på 18 timer og placeres i starten af elevens ophold på 

praktikcentret. 

 
 

 

Aktivitetssammenhæng & additionalitet 
I det følgende vil vi forsøge at præcisere den additionelle værdi i undervisningsforløbet for 

skolepraktikanter. Ved additionalitet forstår vi i denne sammenhæng, at de aktiviteter, der gennemføres i 

projektet skal være ekstraordinære i den forstand, at de bibringer institutionen en merværdi eller 

deltagerne noget nyt – eller noget som de ikke havde fået uden projektets støtte. Vi vil i denne 

sammenhæng pege på to sammenhænge hvor forløbet biddrager med noget nyt og med en merværdi: 

 

A. Praktikcenterforløbet er baseret på individuelt tilrettelagt vejledning - og en mere håndholdt 

indsats.  

I modsætning til andre af de praktikrettede aktiviteter på AMU Nordjylland, som i overvejende grad er 

baseret på undervisning, så er den indsats som tilrettelægges i praktikcenterforløbet i langt højere grad 

baseret på individuelt tilrettelagt vejledning; dvs. individuelle og målrettede aktiviteter, som har til formål 

at hjælpe eleverne til et bedre grundlag for at få en (ny) praktikplads, så de kan færdiggøre deres 

uddannelse.  
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I praksis foregår vejledningsindsatsen i et samspil mellem praktiske aktiviteter og personlige samtaler, som 

giver eleverne et grundlag at træffe valg i relation til deres uddannelsesønsker og praktikpladssøgning. I 

praktikcenterforløbets vejledningsindsats inddrages såvel den enkeltes faglige som personlige 

forudsætninger, herunder også elevens hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb.  

I rækken af faglige og personlige vejledningsaktiviteter, hvis formål er at hjælpe dem med at træffe 

beslutninger om deres praktikpladssøgning er bl.a.:  

 Vejledning og rådgivning om mad, mobiltelefoner, sundhed, fysik, søvn mv. For de fleste af os vil 

denne slags ”leveregler” være selvindlysende, men for mange af eleverne er denne form for 

livsstilsvejledning nødvendig for at bringe deres ”selv-mestring” i overensstemmelse med 

arbejdsmarkedets krav.   

 

 ”Helhedsorienteret vejledning” eller en vejledningsindsats, som anerkender, at eleverne er hele 

mennesker med liv – som også skal leves uden for skoletiden. Hvis et ungt menneske skal lykkes 

med sin uddannelse, så skal hun også have det godt og trives - ikke bare på 

uddannelsesinstitutionen, men også derhjemme og uden for skolen. Desværre har nogle unge bare 

så meget støj omkring sig, at de ikke magter at komme i gang med og færdiggøre en uddannelse. En 

række af vejledningstiltagene i praktikcenterforløbet handler derfor (også) om alle de forhindringer 

som ligger uden for uddannelsesinstitutionens parcel. I denne sammenhæng er ikke mindst 

elevernes sociale liv til genstand for vejledningsindsatsen.  

 

 I det daglige varetager eleverne ligeledes en række faglige opgaver i praktikcentret. De praktiske 

opgaver fordeles mellem eleverne – og der følges løbende op på deres progression og løsning. Der 

ligger et selvstændigt læringsmål i denne måde at organisere opgaverne på, idet eleverne herved 

skal lære hvordan man fordeler arbejdsopgaver i et arbejdsfællesskab. Nøgleordet er i denne 

forbindelse ”teamwork” og elever skal lære at forstå deres egne stærke/svage sider bedre.  

Det samlede forløb er tænkt som en hjælp til elevernes praktikpladsopsøgende arbejde, og i tilgift til de 

vejledningsaktiviteter som er mere rettet mod livsmestring og selvforståelse i praktikpladssøgningen, så 

arbejdes der også med orienterende virksomhedsbesøg og korterevarende praktikarrangementer.  

 

B. En mere intensiv og målrettet indsats 

I prakticenterforløbet møder man ikke bare op til dagens undervisning. Dagen starter i stedet med en 

kollektiv og individuel forventningsafstemning; hvad er dagens opgaver? Hvilke elever skal løse dem og 

hvordan? Ved denne praktiske planlægning og opfølgning på opgaver lærer eleverne at styre en 

arbejdsopgave og prioritere deres ressourcer. I den individuelle vejledning følges der op på elevernes 

indsats og på deres progression. Der kan være tale om ad hoc opgaver som vedrører elevernes forskellige 

fagligheder, og de fleste af opgaverne vil være interne.  

I den individuelle vejledningsindsats er fremtoning, kommunikation og konfliktløsning blandt de faste 

omdrejningspunkter. Målsætninger er naturligvis at gøre eleverne mere bevidste om hvordan de 

fremtræder for en potentiel arbejdsgiver og hvilket indtryk man gør på arbejdspladsens kolleger og ledere. I 
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sidste instans er det også praktikcentret, som må tage den tunge vejledningssamtale hvis det viser sig 

eleverne ikke kan finde en praktikplads inden for deres område.  

I disse samtaler med eleverne er det vigtigt, at praktikcentrets medarbejdere har en ærlig - omend også 

meget direkte tilgang til vejledningen. En sådan intensiv og målrettet vejledning indebærer, at man ikke 

altid afventer elevernes selvrealisering, men også tør fortælle dem, hvad der er godt og hvad der gik skidt i 

deres adfærd, fremtoning, samarbejde etc. I selve vejledningssituationen betyder dette, at centrets 

medarbejdere selvfølgelig skal afstemme indsatsens intensitet efter den unges situation og kapacitet2.  

Vejlederen i praktikcentret er naturligvis ikke ekspert i den unges liv, men kan give klare anvisninger til de 

forventningsstrukturer, som eksisterer i såvel uddannelsessystemet som på arbejdsmarkedet. I denne 

intensive praktikcentervejledning er det ikke eleven som er problemet. Et problem er ikke knyttet til 

elevens person men til et mismatch mellem den adfærd som udøves og de forventninger som man har på 

en arbejdsplads.  

 

 

                                                           
2 I denne sammenhæng bør det nævnes, at mange af eleverne (samtidig) kan have forskellige sociale og/eller 
psykiatriske problemstillinger som t.ex. diagnoser (ADHD, ADD, asperger), misbrugsproblemer eller lignende. 
Vejledningen af elever tager naturligvis også højde herfor.  


