
Den erhvervsfaglige vej til Succes – aktivitet 2.2 rekruttering af praktikpladser 

Aktivitet: 

 800 flere virksomhedsbesøg med henblik på uddannelsesplanlægning i virksomheder og 

rekruttering af praktikpladser 

Output: 

 600 flere praktikpladser bliver oprettet 

 75% af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 

Virksomhedsbesøg 

I forlængelse af de 800 besøg skal der komme 600 flere/nye praktikpladser. 

600 flere praktikpladser 

Oprettelse af en praktikplads tolkes som værende en virksomheds ønske om at få en ny 

elev/en yderligere elev.  

I forbindelse med oprettelse af 600 flere praktikpladser er der tre muligheder, der skal   registreres i 

forbindelse med et besøg: 

 Nye godkendelser 

 En virksomhed, der f.eks. er godkendt til tre elever, men kun har to, ønsker at ansætte den 

tredje (udnytte den fulde kapacitet) 

 Virksomheder med forældede godkendelserne eller uudnyttede godkendelser ønsker at 

ansætte en elev og dermed genåbne sin godkendelse 

Det bemærkes, at ovenstående tre scenarier som regel fører til en uddannelsesaftale (det er 

målet), men hvis virksomheden f.eks. ikke kan få en elev, tæller ovenstående stadig med i vores 

måltal på de 600 flere/nye praktikpladser. 

Forslag til registrering 

Man laver i Praktik Plus tre nye mærker under projektet DEVTS: 

 Ny godkendelse 

 Udnyttelse af kapacitet/potentiale 

 Genåbning af godkendelse 

Bemærkninger 

Hvis vi kun tæller indgåede uddannelsesaftaler, løber vi ind i den problemstilling, at når der skal 

være tale om 600 flere – så skal der jo nødvendigvis nye godkendelser til eller udnyttelse af det 

fulde potentiale – ellers bliver der jo blot tale om genbesættelser og dermed ikke flere/yderligere…. 

Med andre ord er ovenstående tre muligheder en forudsætning for at nå 600 flere praktikpladser 

eller uddannelsesaftaler… 

Kontakter en virksomhed skolen med henblik på genaktivering eller udnyttelse af potentiale, kan 

dette registreres som et besøg/kontakt, hvor et af ovenstående mærker angives. På den måde 

sikrer vi, at alle nyoprettede praktikpladser kan tælles med i forhold til outputtet på de 600. 

I forhold til overlapning med projektet ”Praktikpladser giver vækst” så er det kun et problem 2018 

ud, idet det projekt afsluttes her.  


