
Netværk for praktikansvarlige  

I oktober mødtes eud-læringskonsulenternes praktiknetværk på Sjælland for sjette gang. Denne 

gang var der fokus på, hvilke elever vi kan rumme i vores praktikcentre. 

 

Praktiknetværket har til formål at give praktikkonsu-

lenterne mulighed for at dele erfaringer fra det prak-

tikpladsopsøgende arbejde og fra samarbejdet med 

virksomhederne og eleverne. Praktikkonsulenterne 

udveksler erfaringer med henblik på at få ny inspira-

tion, der kan kvalitetsudvikle deres arbejde og der-

igennem forbedre overgangene i erhvervsuddannel-

serne fra grundforløb til hovedforløb.   Deltagerne 

sparrer med hinanden og ministeriets læringskonsu-

lenter.  

Møderne har forskellige relevante temaer, der knytter 

sig til arbejdet som praktikkonsulent. På møderne er 

der typisk oplæg fra en deltager, oplæg fra en praktik-

centerchef og fra læringskonsulenterne. Efterfølgende 

reflekterer deltagerne over aktuelle udvalgte proble-

matikker inden for dagens emne. Emnerne, som tages 

op på møderne, aftales fra gang til gang og tager ud-

gangspunkt i deltagernes ønsker og behov. Møderne 

varer tre timer og afholdes cirka hver tredje måned. 

Netværksmedlemmerne skiftes til at ”lægge skole til”, 

og der er tradition for, at møderne indledes med, at 

værtsskolens deltagere fortæller om deres lokale prak-

sis med udgangspunkt i dagens emne.  

For virksomhedskonsulent Tonnie Wagner fra NEXT 

har netværket ført til helt konkrete ændringer: 

- Jeg er blevet inspireret til at ændre vores struktur i 

praktikarbejdet, så vi nu organiserer os, så vi kommer 

tættere på eleverne for på den måde at kunne under-

støtte den enkelte elev bedst muligt i arbejdet med at 

finde en praktikplads og efterfølgende fastholde den, 

fortæller hun. 

Også for praktikpladskonsulent Birgitte Marholz Jo-

hansen fra EUC Sjælland, som har deltaget i de første 

seks netværksmøder, har netværket været en hjælp i 

arbejdet. 

- Det har været en stor hjælp at få et netværk, hvor 

alle arbejder med det praktikpladsopsøgende arbejde. 

Det har givet mig en masse tips og tricks, som jeg kan 

bruge i mit daglige arbejde, siger hun. 

 

Til mødet i oktober måned medbragte hver skole en 

case, der stillede skarpt på elever, som det kan være 

udfordrende at fastholde i praktikken. De medbragte 

cases var udgangspunktet for en drøftelse af, hvordan 

man får identificeret, hvad der ligger bag elevernes 

frafald – og hvad de praktikpladsansvarlige kan gøre 

for at fastholde eleverne i praktikken. 

På de øvrige netværksmøder har der blandt andet væ-

ret fokus på AUB-måltal (Arbejdsgivernes Uddannel-

sesbidrag), praktikpladshåndbogen, EMMA-kriteriet 

(egnethed til optagelse i skolepraktikken) og den en-

kelte skoles strategi for det praktikpladsopsøgende ar-

bejde. På et af møderne deltog Styrelsen for It og Læ-

ring, STIL, som var interesseret i at få input til, hvordan 

de via Praktikpladsen.dk bedst muligt kan understøtte 

skolernes praktikpladsopsøgende arbejde. 

  

 Antal praktiknetværk faciliteret af eud-læringskonsulenterne: 3 

 Geografisk dækning: 1 på Sjælland og 2 på Fyn/i Jylland 

 Antal deltagende skoler: 27 

 Antal deltagende personer: 60 
 


