PraktikNord
– Samarbejde om praktikpladser

EUC Nord
samler og udvikler
skolepraktikken
Praktik Nord skal være et fælles fagligt miljø til gavn for
elever og instruktører samt et koordineret samarbejde
med lokale virksomheder om lære- og praktikpladser.
Der er behov for en skolepraktik, som et relevant tilbud,
der bidrager til, at flere har mulighed for at gennemføre en
erhvervsuddannelse, og dermed sikre at lokale virksomheder også i fremtiden har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft.
Evalueringer af skolepraktikken viser, at elever uddannet
i skolepraktikken har lige så stor chance for arbejde, som
elever uddannet i ordinær praktik
Vores erfaring viser, at elever uddannet i skolepraktik får
lige så høje afgangskarakterer som elever uddannet i ordinær praktik.

Praktik Nord
Praktik Nord skal være et skolepraktikcenter, der tager
højde for placeringen i et udkantsområde og med nordjysk
tilsnit – udviklet i samarbejde med LUU og mestre indenfor
de respektive uddannelser
Praktik Nord skal planlægge lærlingenes uddannelser, som
bestående af skole, skolepraktik og ordinær praktik samt
VFU i forskelligt omfang og struktur.
Praktik Nord skal etablere partnerskaber med en række
virksomheder, som har lærlinge i praktik, og tager lærlinge i
delaftaler eller vfu, samt at der er udviklet en klar struktur
og opgavefordeling her for på hver uddannelse.
Alle uddannelsesaftaler skal indeholde praktik på en
virksomhed, og alle elever, skal under deres praktikforløb
arbejder med opgaver, der er produceret og planlagt i samarbejde med lokale virksomheder og kunder
Fødselstallet i Vendsyssel er nedadgående, og andelen af
unge falder, vi skal sikre at der er uddannelse og arbejde –
også til de fremtidige generationer.

Praktik Nord kan tilbyde:
• Vejledning og hjælp ift. rekruttering af nye
lærlinge
• Hjælp til udfyldning af papirer og formularer
ift. praktikaftaler
• Vejledning ift. hvilken praktikaftale, der er
bedst til den enkelte virksomhed
• Kontakt til opsøgende medarbejdere indenfor
branchen
• Produktion af konkrete opgaver indenfor uddannelsernes område.

Hvordan ser praktik ud i praksis?
Praktik Nord giver mulighed for at gøre uddannelsen mere fleskibel og bedre tilrettelagt. Praktikforløbet i en uddannelse kan fx. se ud som en af de to
eksempler nedenfor.
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Forskellige praktikaftaler:
Almindelig aftale: Aftalen omfatter minimum hovedforløb af uddannelsen og eleven er i virksomheden i alle uddannelsens praktikperioder

VFU = virksomhedsforlagt undervisning. Eleven
er indskrevet i skolepraktikken, men kan i aftalte
perioder og ift. aftalte praktikmål få oplæringen i
virksomheden.

Ny mesterlære: Her indgår eleven en uddannelsesaftale med en virksomhed og tilegner sig de
nødvendige kompetencer fra grundforløbet i det
første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i
virksomheden - eventuelt suppleret med kortere
skoleophold.

Kombinationsaftale: Eleven indgår aftale med to eller flere virksomheder. Tilsammen skaldelaftalerne
omfatte hele uddannelsen.

Kort uddannelsesaftale: Aftalen skal indeholde
mindst ét skoleophold og én praktikperiode i
hovedforløbet. Den korte uddannelsesaftale er
velegnet til virksomheder, der enten er meget specialiserede og derfor ikke kan tage eleven under
hele uddannelsen, eller til virksomheder, som ikke
ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb.

Restaftale: Aftalen dækker elevens resterende
uddannelse. Anvendes, når eleven har gennemført
dele af sin uddannelse i skolepraktik eller uforskyldt har mistet en anden uddannelsesaftale.
Delaftale: En aftale for elever i skolepraktik om
praktikuddannelse. Aftalen kan ikke indeholde skoleundervisning. Elever i delaftaler er forsat optaget
i skolepraktik og fortsætter heri efter afslutning af
delaftalen.

Et klogt valg
Vi vil helst sende alle vores elever ud i en praktikplads, hvor
de bliver en del af en arbejdsplads og dermed kommer godt i
gang med arbejdsmarkedet.

For yderligere info, kontakt:
Praktikcenterkoordinator
Peter Lynge Kristensen
Telefon 7224 6163
Mail plk@eucnord.dk

Men vi er også glade for den skolepraktik, som Praktik Nord
tilbyder. Vi kan garantere, at alle elever bliver udfordret til
at løse mange spændende opgaver, som giver alle elever den
erfaring og sikkerhed, der kendetegner en professionelt uddannet håndværker.

Uddannelsesekretær for ernæringsassistenter, serviceassistenter, tømrer,
snedker, murer og maler
Lone Larsen
Telefon 7224 6086
Mail lla@eucnord.dk

På EUC Nord kan vi tilbyde skolepraktik inden for
følgende skolepraktik:
Elektriker
Smed
Skibsmontør
Ernæringsassistenter
Kontor, almen
Murer
Tømrer
Snedker
Bygningsmaler
Personvognsmekaniker
Serviceassistent

Uddannelsesekretær
for elektriker, smed, automekaniker
og skibsmontører
Susanne Elling Jørgensen
Telefon 7224 6412
Mail sej@eucnord.dk
Kontaktperson kontor, almen
Pia Gustavson
Telefon 7224 6293
Mail pg@eucnord.dk

Om os
EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med et meget bredt udbud af erhvervsuddannelser
og efteruddannelser. En erhvervsuddannelse er en god start på en videregående uddannelse.
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