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Forløbsbeskrivelse - Aktivitet 2.1: Praktikplads/arbejdsmarkedsparathedsforløb  

Aktiviteten har til hensigt at styrke de unges arbejdsmarkedsparathed og deres kompetencer ift. 

praktikpladssøgning, samt give eleverne indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle 

praktikvirksomheders krav til deres elever. Desuden skal aktiviteten sikre eleverne et kendskab til 

egne faglige og personlige kvalifikationer, set i forhold til det virksomhederne efterspørger. 

 

Forløbs- og formålsbeskrivelse  

AP-forløbenes didaktiske værdi, er at sikre at eleverne får viden og indsigt i ikke bare deres egne 

faglige kompetencer men også får indsigt og refleksion over deres personlige og sociale 

kompetencer – de personlige og sociale kompetencekrav ses ift. branchernes forskellighed og 

tilpasses derfor den enkelte uddannelse og erhverv. Forløbet tydeliggør og sikrer også, at lærerne 

tager emnet op og giver eleverne respons ift. deres udvikling på dette område.  

AP-forløbenes værdi er, at der systematisk arbejdes med at eleverne bliver klogere på branchens 

krav og egne kompetencer og på den måde bliver klarere på, hvad de skal udvikle og hvad de skal 

lære. Yderligere er dette også med at eleverne bliver klarere på, hvilken virksomhedstype, de gerne 

vil arbejde på. Forløbet indeholder praktik i virksomheder, som sikrer at eleverne får afprøvet og set 

krav og muligheder ”i virkeligheden” 
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Forløbsopbygning og modulbeskrivelse af det samlede forløb (grundmodul på 31 timer +/-5) 
 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet (AP forløbet) består af et grundmodul med ti forskellige temaer, 

der tilsammen skal styrke elevens arbejdsmarkedsparathed og praktikpladssøgning samt give 

eleven indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle praktikvirksomheders krav til eleverne. Ud over 

grundmodulet er det muligt at udbygge forløbet med tillægsmoduler, som er beskrevet senere. 

Forløbet har også til formål at sikre, at eleven opnår kendskab til egne faglige og personlige 

kvalifikationer. De ti forskellige temaer er, grundet EUC Nords mange uddannelser og brancher, 

tilpasset hver enkelt uddannelse for at sikre det mest optimale udbytte for eleverne. Alle 

uddannelser har samtlige ti temaer med, men vægten af temaerne varierer fra uddannelse til 

uddannelse. AP forløbet på EUC Nord er udarbejdet ud fra den overordnede ramme for AP 

forløbene i projektet, men da de er tilpassede til EUC Nord, differentierer overskrifterne på 

temaerne fra de officielle – for gennemsigtighed står de officielle overskrifter/temaer i parentes) 

Temaerne er som følger:  

 

 Den aktuelle praktikplads- og arbejdsmarkedssituation og uddannelsen anvendelighed på 

arbejdsmarkedet (min. 2 timer) (intro og oprettelse på Praktikplads.dk) 

 Her opnår eleven kendskab til praktikpladsportaler samt branchens jobmarked. 

Samtidig udarbejder eleven en konkret mål- og handlingsplan for, hvordan den 

ønskede fremtid bliver en realitet.  

 Arbejdsglæde og arbejdsmiljø (min. 3 timer) (Arbejdsmiljø og –kultur) 

 Formålet er at introducere eleverne for begreberne arbejdsglæde/arbejdsmiljø for 

derved at øge deres bevidsthed om, hvilke faktorer der er vigtige, når man indgår i 

en arbejdsrelation. Ligeledes øges elevernes opmærksomhed på, hvilken rolle de har 

som elev,  
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både i forhold til at bidrage til arbejdsglæden, men også i forhold til at arbejdsgiver har 

forventninger til dem.  

 

 Fremtoning og personlige kompetencer (min. 6 timer) (fremtoning) 

 Her opnår eleven indsigt i fremtoning, beklædning, førstehåndsindtryk og 

kropssprog. Eleven bliver opmærksom på egne kompetencer, værdier og adfærd, og 

hvordan dette har betydning for at opnå en praktik-/læreplads eller et job. Eleven får 

kendskab til egne styrker og muligheder samt en forståelse for, hvilke krav og 

forventninger en arbejdsgiver har. Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om deres 

kompetencer, da dette også skal bruges i temaet om ”CV og ansøgning” og 

ansættelsessamtalen. Målet er, at eleven bliver tydelig omkring, hvad netop han/hun 

har at tilbyde en virksomhed.  

 Ansøgning og CV (min. 6 timer) (Påbegyndelse af ansøgning/CV) 

 Undervisningsgangene i CV og ansøgning har til formål at klæde eleverne på til at 

skrive den ansøgning, der bringer dem nærmere en uddannelsesaftale med en 

virksomhed. Der er tidligere blevet arbejdet med elevernes personlige kompetencer 

(”Fremtoning og personlige kompetencer”), hvor de har fået afklaret deres egne 

styrker samt udfordringer, men de mangler at få afklaret de faglige kompetencer. 

Derfor handler første del af undervisningen om, at eleverne bliver bekendte med, 

hvilke kvaliteter/kompetencer der er de vigtigste inden for netop deres branche. 

Derud over sigter undervisningen at lære eleverne, hvordan læser og analyserer 

stillingsannoncer/praktikpladsopslag samt hvilke kompetencer der lægges vægt på. 

Her er formålet, at eleverne skal trække på deres øgede bevidsthed omkring deres 

egne individuelle kompetencer. Et af målene er også, at eleverne får et indgående  
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kendskab til, hvordan man strukturerer og skriver en ansøgning samt CV, og hvordan 

man bruger skriftsproglige virkemidler. Herunder skal eleven også gøres bekendt 

med eksempler på ansøgninger og CV inden for netop deres fagretning samt hvordan 

man målretter en ansøgning og CV til den enkelte arbejdsgiver.  

 

 Samtaletræning – præsentation af dig selv (min. 3 timer) (Jobsøgning, herunder 

jobsamtalen) 

 Denne del af AP forløbet fokuserer på, at eleverne klædes på til den gode 

ansættelsessamtale. Der er opmærksomhed på, hvordan man bedst muligt 

præsenterer sig selv, og eleverne får øvet præsentationsteknikker, de har lært 

tidligere i forløbet. Undervisningen sigter mod, at der bliver lavet et rollespil, hvor 

eleven helt konkret får mulighed for at øve sig på at gå til en rigtig 

ansættelsessamtale.  

 Samarbejdet med arbejdsgiver, kolleger og kunder (min. 6 timer) (personlige og sociale 

kompetencer) 

 Her opnår eleven indsigt i sin rolle som lærling og ansat samt hvad der forventes af 

ham/hende af både arbejdsgiver, kolleger og kunder, når man træder ind i 

lærlingerollen. Der er desuden fokus på, hvad der kendetegner det gode samarbejde 

med hhv. arbejdsgiver, kolleger og kunder, og hvad gør man, når det ikke fungerer. 

Der bliver talt med elever om, hvilket ansvar de selv har for, at et samarbejde 

fungerer. Her vil der være praktiske øvelser tilknyttet, hvor eleverne også bliver mere 

bevidste omkring deres egne kompetencer og indsigt i egne styrker og udfordringer.  

 

 



DEN ERHVERVSFAGLIGE VEJ TIL SUCCES  

      
 

6 
 

 

 

 Kendskab til arbejdsmarkedet og virksomheders forventninger til dig som elev (min 8 

timer) (arbejdsmiljø og –kultur) 

 Undervisningsgangene i arbejdsmarkedet og virksomheders forventninger til 

eleverne tager udgangspunkt i bl.a. virksomhedsbesøg. Her tages eleverne med ud 

på besøg i en virksomhed, der kunne være en potentiel arbejdsgiver. Her får 

virksomheden muligheden for at præstere sig, og eleverne får et indblik i en 

virksomheds daglige gang. Forud for besøget kan eleverne med fordel forberede sig 

ved eksempelvis at få information omkring virksomheden fra en faglærer og/eller 

finde information gennem firmaets hjemmeside, så de har en forhåndsviden inden 

besøget. Eleverne skal også gerne udarbejde nogle spørgsmål, der omhandler hvilke 

forventninger virksomheden/mester har til sine medarbejdere, hvordan man bliver 

attraktiv som elev, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres, hvordan fremtiden ser ud 

for virksomheden eller branchen etc. Gennem dette arbejde får eleverne viden om 

virksomhedens opbygning samt arbejdsmarkedets forventninger til dem.  

 

 Rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet (min. 7 timer) (rettigheder og pligter) 

 Her kommer der en fagforening på besøg. Her er formålet at give eleverne kendskab 

til, hvilke krav der stilles ved deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvad de kan forvente 

til gengæld. Eleverne opnår et grundlæggende kendskab til arbejdsmarkedsforhold, 

herunder gerne specifikt i forhold til deres egen branche samt en indsigt i hvilke 

rettigheder, pligter, overenskomster, ansættelsesformer, regler for sygdom og 

fravær samt et kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, 

delaftaler, korte aftaler).  
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 Der vil også indgå et besøg af en praktikpladskonsulent og/eller en 

skolepraktikinstruktør, der giver eleverne indsigt i bl.a. regler for praktikværksted, 

EMMA reglerne, hvordan der arbejdes og oversigt over uddannelsestyper. Desuden 

opretter eleverne her aktive brugere på www.praktikpladsen.dk  

 

 Praktik (op til 19 timer) (praktikbesøg i virksomhed) 

 På nogle af EUC Nords uddannelser er der mulighed for, at eleverne kan komme i 

praktik hos en relevant virksomhed. Dette er med til at styrke elevernes netværk og 

relation til virksomhederne i området. Desuden får eleverne styrket deres faglige 

kompetencer og kendskab til arbejdsmarkedet.  Her skal eleverne på egen hånd finde 

en praktikplads, og her skal de gøre brug af de kompetencer, de har tilegnet sig 

gennem AP forløbet. Eleverne har timesedler med i praktikken, der underskrives af 

virksomheden. Efter endt praktik vil der være fokus på, hvad eleverne har fået af 

erfaringer i praktikken, og hvordan de kan omsætte dem i den videre søgen efter 

læreplads og job. 

 

 Evaluering (1 time) 

 Eleverne evaluerer udbyttet og selve forløbet. Formålet med dette er at 

videreudvikle AP forløbet og samtidig få eleven til at reflektere over processen og det 

personlige udbytte. 

 

 

 

 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Tillægsmodul 

Der kan være elever på de forskellige uddannelser, hvor det er relevant at udbygge grundmodulet med et 

eller flere tillægsmodul for at gøre dem arbejdsmarkedsparate. Eleverne kan få et tillægsmodul, eller de 

kan få enkelte elementer fra alle tillægsmodulerne afhængig af behov. 

 

 Praktik (tillægsmodul 1) (op til 18 timer) 

 Dette tillægsmodul kan være relevant for elever, som ikke har kendskab til den 

aktuelle branche eller ingen erhvervserfaring har. Ligeledes kan dette tillægsmodul 

være relevant for SKP elever. Formålet med den forlængede praktik er, at eleven får 

en dybdegående kendskab til branchen og kan sammenholde den med egne 

kompetencer, for på denne måde også at blive afklaret med hvorledes eleven er 

arbejdsmarkedsparat. 

 

 Service (tillægsmodul 2) (op til 10 timer) 

 Dette tillægsmodul kan være relevant for elever, som skal arbejde med service på 

den ene eller anden måde inden for deres fag. Eleven undervises i god service og 

reflekterer over egne kompetencer ift. service i den enkelte branche.  

 

 SKP (tillægsmodul 3) (op til 18 timer) 

 Dette tillægsmodul er til SKP elever, som ikke har fået en praktikplads. De kan have 

behov for yderligere kompetenceudvikling ift. at blive arbejdsmarkedsparate og 

finde en elevplads. Indholdet af modulet tilpasses den enkelte elev og deres behov, 

men kan bestå af planlægning og samarbejde, konflikthåndtering og omgangstone, 

kommunikation, ansøgning og CV (udbygget), virksomhedsbesøg og 

jobsamtaletræning. 
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Aktivitetssammenhæng & additionalitet 

Additionaliteten er at AP-forløbene sikrer klare mål og en samlet plan for elevenes læring og 

bevidsthed om egne kompetencer og branchens krav. Herunder også at eleverne får feedback og 

feedforward på egne kompetencer og læring. Additionaliteten at skabe et helhedsorienteret forløb, 

hvor både dansk, de uddannelsesspecifikke fag samt praktik er samtænkt i en helhed og indgår som 

relevante dele af forløbet. 

 

 


