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Opgørelsen af målefterlevelsen af praktikpladsaftalen foretages særskilt for hhv. 

kommuner og regioner.  

 

I dette notat beskrives den tekniske opgørelse af målefterlevelsen af aftalen om 

offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- 

og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent fra 27. juni 2018. Opgørelsesme-

toden afspejler den hidtidige metode.   

 

Indgåede uddannelsesaftaler 

Efterlevelsen af aftalen vil blive målt ud fra de indgåede uddannelsesaftaler på 

hver af de tre uddannelser. Rammerne for indgåelse af en uddannelsesaftale frem-

går af lov om erhvervsuddannelse. 

 

En ny praktikplads indgår i opgørelsen af praktikpladser, såfremt den lever op til 

kravene i § 52 i lov om erhvervsuddannelser1. Korte aftaler, restaftaler og kombi-

nationsaftaler indgår i opgørelsen, dog indgår kun den første aftale på uddannel-

sen i forløbet ved kombinationsaftaler og forløb bestående af korte aftaler 

og/eller delaftaler2. Forlængelse af en uddannelsesaftale, hvor der udarbejdes et 

tillæg til den allerede eksisterende aftale, f.eks. i forbindelse med sygdom eller bar-

sel, tæller ikke med som en ny aftale, da der ikke er tale om et nyt aftaleforhold 

men blot en forlængelse af et allerede eksisterende aftaleforhold. Dog indgår ordi-

nære uddannelsesaftaler med elever, der får fuld eller næsten fuld merit, i opgørel-

sen. 

 

EUV1-elever indgår i Undervisningsministeriets generelle praktikpladsstatistik, 

idet der registreres uddannelsesaftaler for dem, selvom der ikke indgår praktik i 

deres uddannelsesforløb. Disse uddannelsesaftaler tæller med i praktikpladsstati-

stikken, og dermed også i Undervisningsministeriets opgørelse af efterlevelsen af 

aftalen.  

 

Der kan dog også være EUV1-elever, der påbegynder hovedforløbet, uden at der 

foreligger en indgået uddannelsesaftale. Har EUV1-eleven ikke en uddannelsesaf-

 

1 ”§ 52. En uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets 
begyndelse. Aftalen skal indgås på en formular, der er godkendt af undervisningsministeren 
efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.” 
 

2 I den statistiske opgørelse indgår en kombinationsaftale således kun én gang, mens samtlige 
dele af kombinationsaftalen indgår i de respektive arbejdsgiveres uddannelsesratio i praktik-
plads-AUB-ordningen. 
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tale, vil eleven ikke indgå i praktikpladsstatistikken, og dermed ikke i Under-

visningsministeriets opgørelse af aftalen i 2017. 

 

Opgørelse af indgåede uddannelsesaftaler 

Antallet af praktikpladser opgøres ved hjælp af Undervisningsministeriets praktik-

pladsstatistik (EASY-P). En uddannelsesaftale registreres som indgået på den da-

to, hvor aftalen modtages på skolen. Skolen skal derefter snarest muligt og nor-

malt inden for 4 uger kontrollere aftalen og give arbejdsgiveren besked om det 

videre uddannelsesforløb, jf. § 96 i bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018 om 

erhvervsuddannelser.  

 

En aftale tæller dermed med i det år, hvor aftalen modtages på skolen.  Det bety-

der, at aftaler, der modtages på skolen i fx 2018, og først har startdato i 2019, vil 

tælle med i opgørelsen for 2018.  

 

Styrelsen for IT og Læring (STIL) opgør antallet af indgåede uddannelsesaftaler 

hver måned. Tallene offentliggøres senest to måneder efter månedens afslutning. 

Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer, som er-

hvervsskolerne har foretaget i EASY-P. Registeret bliver løbende opdateret, hvor-

for der kan forekomme efterreguleringer af statistikken. Det endelige tal for det 

samlede antal indgåede praktikpladsaftaler i kommuner og regioner for et fuldt 

opgørelsesår foreligger derfor først ved offentliggørelse af data for året efter det 

efterfølgende år.  
 
Jf. pkt. 8 i aftalen fra august 2016 tæller elever ansat hos private udbydere med i 
kommunernes efterlevelse, når dette sker som led i udlicitering af ældrepleje mv. 
Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik kan ikke automatisk henføre så-
danne elever til kommuner, og der skal derfor ske en manuel håndtering heraf. 

 
Kommune og regionsfordelte data 

Undervisningsministeriet vil inden udgangen af 2018 udvikle praktikpladsstatistik-

ken for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannel-

se til at indeholde en fordeling af indgåede aftaler på de enkelte kommuner og 

regioner, for at målefterlevelsen kan monitoreres i løbet af aftaleperioden. 


