
Praktikpladssituationen  
september 2020 

Det hurtige overblik 

Antal Udvikling ift. året 
før 

Elever på  
hovedforløbet 

80.396 

2 pct. flere er i gang 
med et hovedforløb i 
forhold til september 

2019 

Aktivt 
praktikpladssøgende 8.599 

8 pct. flere er prak-
tikpladssøgende i 

forhold til september 
2019 

Indgåede aftaler de 
 seneste 12 måneder 

45.634 

Antallet af indgåede 
aftaler er 3 pct. hø-
jere end september 

2019 

Praktikårselever de  
seneste 12 måneder 

72.181 

Antallet af praktik-
årselever er 3 pct. 
højere i forhold til 
september 2019  

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2020. 
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1 Elever i gang med hovedforløbet 
Elever i gang med et hovedforløb er enten elever med uddannelsesaftale, elever i uddan-
nelser uden praktik i en virksomhed eller elever i skolepraktik. Bestanden i september 
2020 sammenholdt med tilsvarende tal for 2019 kan ses i tabel 1. 

Tabel 1 Uddannelsesaftaler, skolepraktik samt erhvervsuddannelser uden praktik 

September 
2019 

September 
2020 

Ændring i pct. 
ift. året før 

Elever i gang med et hovedforløb 78.550 80.396 2 

Elever med uddannelsesaftale 72.864 74.340 2 

Elever i skolepraktik 5.361 5.792 8 

Elever i uddannelser uden praktik 325 264 -19 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2020. 

2 Praktikpladssøgende 
Praktikpladssøgende kan inddeles i to grupper: Praktikpladssøgende i gang med grund-
forløbet og praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb. Praktikpladssøgende med 
afsluttet grundforløb omfatter også elever i skolepraktik, som er startet på deres hoved-
forløb. Bestanden af praktikpladssøgende i september 2020 sammenholdes med tilsva-
rende tal for 2019 i tabel 2. 

Tabel 2 Antal praktikpladssøgende elever (bestand), ultimo september 2019 og 
2020 

September 
2019 

September 
2020 

Ændr. i pct. 
ift. året før 

Praktikpladssøgende elever i alt 7.986 8.599 8 

Praktikpladssøgende elever med af-
sluttet grundforløb 6.335 6.890 9 

heraf i gang med skolepraktik 5.361 5.792 8 

heraf ikke i gang med erhvervsuddan-
nelse 974 1.098 13 

Praktikpladssøgende elever i gang 
med et grundforløb 1.651 1.709 4 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2020. 
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3 Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og 
uddannelser uden praktik i en virksomhed 

Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skolepraktik og optaget 
på uddannelser uden praktik i en virksomhed i henholdsvis de seneste 3 måneder og de 
seneste 12 måneder ses i tabel 3. 

Tabel 3 Uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden praktik (tilgang), 
hhv. de foregående 3 og 12 måneder, ultimo september 2019 og 2020 

Foregående 3 mdr. Foregående 12 mdr. 

Sep. 
2019 

Sep. 
2020 

Ændring 
i pct. 

Sep. 
2019 

Sep. 
2020 

Ændring 
i pct. 

Indgåede uddan-
nelsesaftaler 11.732 14.672 25 44.423 45.634 3 

Elever optaget i 
skolepraktik 3.056 4.552 49 6.707 8.610 28 

Elever optaget 
på uddannelser 
uden praktik 

120 97 -19 229 215 -6 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2020. 

4 Status på trepartsmålsætning 
Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser fra oktober 
2016 har som overordnet målsætning, at der senest i år 2025 skal indgås mindst 8.000-
10.000 flere praktikaftaler sammenlignet med i 2016. Opgørelsen af målsætningen frem-
går af tabel 4. SOSU- og PAU-uddannelser indgår ikke, da de er dimensioneret gennem 
særskilte aftaler, og derfor ikke er omfattet af trepartsmålsætningen.   

Tabel 4 Indgåede aftaler ift. trepartsmålsætningen (ekskl. SOSU og PAU) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Hele året  34.247 34.638 37.238 35.460 - 

Antal flere end 2016 – hele året 0 391 2.991 1.213 - 

År til dato 27.511 27.265 29.252 28.178 29.210 

Antal flere end 2016 – år til dato 0 -246 1.741 667 1.699 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2020. 
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5 Praktikårselever 
I modsætning til de øvrige nøgletal på praktikpladsområdet er en praktikårselev et regne-
teknisk begreb. Antallet af praktikårselever bliver beregnet som antallet af dage, alle ele-
ver har været i uddannelsesaftale i løbet af et år, divideret med antallet af dage i året. En 
elev, som er i uddannelsesaftale hele året, og to elever, der hver især er i aftale i halvde-
len af året, tæller begge som én praktikårselev. Opgørelsen af praktikårselever i septem-
ber 2020, sammenholdt med samme periode året før, fremgår af tabel 5. 

Tabel 5 Praktikårselever i de foregående 12 måneder, ultimo september 2019 og 
2020  

Foregående 12 måneder 

September 2019 September 2020 Ændring i pct. 

Praktikårselever i alt 70.053 72.181 3 

Heraf SOSU/PAU 11.809 13.761 17 

Heraf øvrige 58.245 58.420 0 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2020. 

For mere detaljerede opgørelser af praktikpladssituationen henvises til Børne- og Un-
dervisningsministeriets datavarehus.

Metode for opgørelse af praktikpladssituationen kan ses her.

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/erhvervsudd.aspx
https://uvm.dk/statistik/erhvervsuddannelserne/praktikpladsstatistik/maanedlig-praktikpladsstatistik
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