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Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern   

   

   

 

Godkendelse af udbud af praktikcenter i uddannelsen til vindmøl-

leoperatør 

Undervisningsministeren godkender efter ansøgning fra erhvervsskoler 

og indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddan-

nelser, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden 

for de enkelte uddannelser, jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 b, stk. 1. 

 

Ministeriet godkender Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern til udbud af 

praktikcenter i uddannelsen til vindmølleoperatør med virkning fra 1. 

januar 2018. 

 
Rettigheder og pligter for udbud af praktikcenter. 
Ministeriet fastsætter følgende rettigheder ved udbud af praktikcenter:  

 Godkendte praktikcentre kan udbyde og markedsføre tilbuddet om 

skolepraktik i praktikcentret indenfor det geografiske afgrænsede 

område, som forretningsplan og aftaler med naboskoler har fastlagt.  

 Praktikcentret skal indgå aftaler med skoler, der ikke har et praktik-

center og kan efter nærmere aftale med de enkelte skoler udlægge 

centret til en anden geografisk beliggenhed, herunder til andre sko-

ler.  

 Udlægning til andre skoler forudsætter, at den modtagende skole er 

godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Udlægning bør 

ikke finde sted i perioden lige efter godkendelsen er givet. 

 

De nærmere rammer for udlagt undervisning, udlægning af praktikcen-

teropgaver samt anden ændret stedlig placering er udmeldt af Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet i brev af 9. december 2015 om retningslin-

jer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne. Ret-

ningslinjerne trådte i kraft den 1. august 2017. 
 
Ministeriet fastsætter følgende pligter ved udbud af praktikcenter:  

 Godkendte udbydere af praktikcentre har pligt til indenfor det geo-

grafiske område, som godkendelsen omfatter, at sikre et praktikcen-
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terudbud, der svarer til den indsendte forretningsplan, efterspørgs-

len og uddannelsesbehovet.  

 Godkendte udbydere af praktikcentre er forpligtet til at sikre faglig, 

pædagogisk og arbejdspladslignende bæredygtighed i skolepraktik-

ken.  

 Alle udbydere skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendel-

sen af det ydede tilskud.  

 Godkendte udbydere af praktikcentre skal indgå samarbejdsaftaler 

med relevante erhvervsskoler om:  
o Udførelse af skolepraktik på vegne af et praktikcenter  

o Overførsel af elever, der skal optages til praktikuddan-
nelse i praktikcenteret  

o Udførelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, således 
at praktikcenteret ikke reducerer øvrige skolers mulighed 
for at fortsætte med at udbyde skoleundervisning i uddan-
nelsernes hovedforløb for elever med uddannelsesaftaler  

o Sikring af at virksomhederne tilføres det mulige og nød-
vendige antal elever samtidig med at  

o Eleverne tilskyndes til at indgå uddannelsesaftaler i videst 
muligt omfang.  

 Godkendte udbydere af praktikcentre skal indgå samarbejdsaftaler 

med andre godkendte udbydere af praktikcentre med henblik på at 

sikre, at praktikcentrene samlet set dækker hele Danmark i forhold 

til:  
o Oprettelse af flest mulig praktikpladser  

o Fordeling af elever på institutioner med praktikcentre  

o Effektivitet i elevernes praktikpladssøgning  
o Arbejdsmarkedets forsyning med kvalificeret arbejds-
kraft.  

 Aftalerne skal i videst muligt omfang dokumenteres i forretnings-

planen med tilhørende forretningsmodel.  
 
Hertil kommer, at godkendte udbydere er forpligtet til at overholde alle 
til enhver tid gældende regler om praktikcentre.  
 

Udbudsgodkendelsen kan tilbagekaldes, hvis de fastsatte pligter ikke 

overholdes. Der kan desuden ske tilbagekaldelse, hvis institutionen mi-

ster sin godkendelse til udbud af det pågældende hovedforløb med sko-

lepraktik. 

 

 

Med venlig hilsen 
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