Særlige praktikpladser for 10. årgang
2019-20
I 10.klasse har du mulighed for at søge om at komme i erhvervspraktik ved nogle praktiksteder,
der forudsætter at du har en særlig interesse i netop et af disse erhverv.
Kendetegnende for de fleste af disse praktiksteder er, at de stiller nogle specifikke krav til dig som
praktikant og at de kun kan søges gennem din UU-vejleder.
På de følgende sider kan du læse om de forskellige muligheder og om, hvordan du kan søge.
Inden du søger er det dog vigtigt at du får afklaret med din skole/klasselærer/kontaktlærer og
forældre/værge, om de vil støtte din ansøgning.
Du har også mulighed for at komme i ønskepraktik. Det kan være i forbindelse med din OSO
opgave eller lignende.
Ansøgningskema:
Ansøgningskemaer til de forskellige praktikpladser kan du finde på sidste side er eller få et af din
UU-vejleder.
Ansøgningsfrister:
Disse vil fremgå under beskrivelsen nedenfor, medmindre du aftaler noget andet med din UUvejleder.

Særlige praktikpladser
Nedenstående praktikpladser kan du kun søge gennem din UU vejleder.
Sygeplejepraktik: Praktikken foregår 1 dag på sygeplejeskolen i Aabenraa og 4 dage på Aabenraa
Sygehus/Gigthospitalet i Sønderborg i ugerne 46,47, 2019 og 5,6 2020
Du skal udfylde et specielt ansøgningsskema, som du kan få hos UU-vejlederen.
Der skal du begrunde dit ønske, da pladserne er forbeholdt de, der er særlig interesseret i at uddanne sig
inden for sundhedssektoren.
Skemaet skal afleveres til din UU-vejleder senest d.19. september 2019.

Forsvaret: Du kan højest komme i praktik ved forsvaret én gang i løbet af din skoletid og kun i
én uge. Der er kun få praktikpladser, det skal derfor være et seriøst ønske, og du kan ikke
forvente, at det bliver i din skoles normale praktikuge eller i nærområdet.
Forsvaret modtager ikke praktikanter med fysiske skader/psykisk sygdom og det forudsættes at
du kan klare fysisk belastninger.
Du kan kun blive tilmeldt gennem din UU vejleder, og du skal være tidligt ude.
Se mere på http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/Erhvervspraktik/Pages/Erhvervspraktikiforsvaret.aspx
Andre særlige praktiksteder, som du selv skal søge:
TV 2 i Odense: TV 2 afholder praktikuge i uge 40 2019 for elever der er interesseret i at arbejde med
nyheder, som enten journalist, tv fotograf eller med redigering. Du skal selv kontakte TV2.
Se mere på https://omtv2.tv2.dk/job/elev-og-praktik/oevrige-praktikanter/
Danmarks Radio (DR):
Der er mulighed for at komme i praktik i en uge i henholdsvis København og Aarhus.
Se opslag på https://www.dr.dk/om-dr/job/elever-og-praktikanter og på Facebook.
Har du interesse i naturvidenskab, så tilbyder Århus Universitet praktikpladser i uge 3 20120
Ansøgningsfristen er 1.december 2019.
Se mere http://scitech.au.dk/formidling-og-museer/til-skoler-og-gymnasier/til-grundskolen/tilelever/erhvervspraktik-i-naturvidenskab-for-elever-i-grundskolens-9-eller-10-klasse/
Erhvervspraktik i folketinget?
Læs mere https://www.ft.dk/da/Organisation/Folketingets%20adminstration/Praktik

Praktik hos Nordisk Film
Læs mere www.nordiskfilm.dk/job/erhvervspraktik/
Praktik til søs
Se mere https://dfds.easycruit.com/intranet/intranet/vacancy/50201/138599?iso=dk

Udgifter:
Du skal som udgangspunkt selv betale de udgifter der måtte være i forbindelse med
erhvervspraktikken. (Transport m.m.)
Modefag:
Nogle erhverv er mere populære end andre.
Vælg derfor fag efter dine egne interesser og ikke efter hvad der ”in” lige nu.
Påklædning og brug af din mobiltelefon:
Du skal selv sørge for at møde op i passende påklædning, medmindre praktikstedet stiller
særlige krav til påklædning. (Sikkerhedssko, uniform eller lignende.)
OBS:Kontakt din UU vejleder, hvis du skal bruge sikkerhedssko.
Aftal hvordan/om du må bruge din mobiltelefon i arbejdstiden.
Ved sygdom:
Hvis du bliver syg i praktikperioden, skal du før arbejdstid kontakte arbejdspladsen og
skolen og melde dig syg. Du kan normalt ikke få fri til tandlægebesøg og lignende. Sørg
for at private aftaler falder uden for arbejdstiden.
Fritidsjob:
Husk altid at aflyse/træffe aftale om afløsning på dit fritidsjob, hvis arbejdstiden falder
sammen med din praktikarbejdstid.
Forsikring:
Du er forsikret, når du er i erhvervspraktik og forsikringen træder i kraft, når du har fået
udleveret din praktikseddel fra praktikformidlingen.
Forsikringen betyder, at der ydes praktikanter erstatning efter arbejdsskadeforsikringslovens
regler i tilfælde af ulykke.
Arbejdet skal altid foregå under opsyn af en ansat i virksomheden, og arbejdsmiljøreglerne for
unge i erhvervspraktik skal naturligvis overholdes

Du er ikke forsikret på vej til og fra praktikstedet.
Skader på dine personlige ejendele vil ikke kunne erstattes.
Ansvar: Hvis du, ved et uheld, kommer til at ødelægge noget på praktikstedet, som du kan
drages til ansvar for, ydes der erstatning.
Anmeldelse af skade: Hvis du har været ude for et uheld, skal du hurtigst muligt
kontakte din skole, som gennem UU-vejlederen vil sørge for at udarbejde en skadesrapport.

God fornøjelse med erhvervspraktikken

Erhvervspraktikskema for skoleåret 2019-20.

Skriv tydeligt. Alle felter skal udfyldes, tak :)
Skole:____________________________________________________ Klasse:__________________
Elevens Navn:______________________________________ CPR nr.:_______________ __________
Mobilnr.:_____________________ e-mail:________________________________________________
Forældres/værges e-mail:_____________________________________________________________
Jeg har truffet aftale med nedenstående praktiksted:
Periode: (Uge nr.)________ Virksomhedens navn:____________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________________________
Postnr. og by:______________________ Tlf.nr.: ____________________________________________
Fag:___________________________ Kontaktperson(Vigtig):_________________________________
E-Mail_________________________________________________________
Jeg skal møde 1.dag kl.______ Evt. Kommentar:____________________________________________
Jeg har tidligere været i praktik hos:______________________________________________________
Specielle helbredsmæssige forhold du ønsker skal stå på praktikformidlingen, som UU sender ud til
virksomheden ca. 14 dage inden praktikstart:_______________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Dato

Underskrifter:__________________________________ ______________________________
(Forældre/værge) (Elev)

Dato

Underskrifter:________________________________ ________________________________
(Klasselærer/kontaktperson)

Praktikskemaet afleveres senest _______________ til klasselærer/kontaktlærer

