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EUC SJÆLLAND
ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE

Praktikcenter eUc Sjælland
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Hvad er et Pratikcenter?

Et praktikcenter er med til at sikre, at unge  
der består et grundforløb på en erhvervsud-
dannelse, kan gøre deres uddannelse færdig.  
Et praktikcenter er for unge, der gerne vil  
tage en erhvervsuddannelse, men ikke har  
en praktikplads i en virksomhed. 

Praktikcentret hjælper elever ud i praktik i så 
lange forløb som muligt. Når de ikke er ude i 
praktik, foregår praktikken i praktikcentret,  
og der arbejdes på skolen med fagligt  
relevante opgaver.
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“Jeg er glad for at praktikcentret har 
hjulpet mig til at finde en læreplads/
restaftale hos Safe-Tec.
Før jeg kom hertil, var jeg i praktik hos 
en mekaniker, som også havde et sme-
deværksted og bagefter var jeg hos en 
lille smedemester, hvor vi monterede 
en elevatorskakt inde i København.”

“Instruktøren har hjulpet 
mig, men jeg har også  
selv gjort en indsats,  
ellers kommer man ikke  
i lære.”         

Dennis, Smede lærling
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OPlySning til eleven

Hvordan bliver jeg tilmeldt praktikcenteret?
Du kan blive tilmeldt praktikcentret,  
når du har bestået et grundforløb på  
en erhvervsuddannelse, opfylder kriterier  
omkring geografi, faglighed og egnethed samt 
aktivt praktikpladssøgende.*

Hvad kan Praktikcentret gøre for dig!
· Først og fremmest kan vi garantere dig,  
  at du får mulighed for at gøre din uddannelse  
  færdig med et svendebrev tillige!

· Du er garanteret at komme i  
  praktik i kortere eller længere perioder.
· Du er garanteret høj faglighed.
· Du er garanteret et socialt netværk  
  med andre unge.

Vær opmærksom på, at der i 2014 stadig er 
kvoter for følgende fag: elektriker, personvogs-
mekaniker, tømrer og struktør.
 
*Du kan læse mere om  
 EMMA-kriterierne på www.eucsj.dk

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.eucsj.dk/praktikcenter/skolepraktik/emma-kriterierne.aspx[13-03-2013 15:03:21]
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Hvad skal du leve af under din uddannelse?
Når du er elev i Praktikcentret på EUC Sjælland, 
modtager du en ydelse hver måned. 

Beløbet afhænger af din alder:
· Elev i praktikcentret under 18 år kr. 2.903,-
· Elev i praktikcentret over 18 år kr. 6.951,-
· Hvis du får en uddannelsesaftale  
  med en virksomhed, er det den  
  gældende overenskomst, der afgør,  
  hvilken ydelse du får - husk at spørge!

Du kan få refunderet dine transportudgifter 
svarende til billigste offentlige transportmiddel.
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OPlySning til virkSOmHeden

Hvilken rolle har praktikcentret? 
Praktikcentret skal af virksomheden betragtes 
som en samarbejdspartner. Centret formidler 
kontakten mellem eleven og virksomheden, og 
står til rådighed under hele praktikperioden.  

En virksomhed kan vælge at have en elev i 
kortere eller længere perioder, praktikperioden 
kan derfor tilpasses virksomhedens behov. 

“Finder I ikke selv en elev, der mathcer lige  
netop jeres behov, kan praktikcentret hjælpe!”

Hvad koster det at have en elev?
Virksomheden skal betale elevløn fra den dag 
ansættelsesforholdet begynder, til det slutter. 
Virksomheden kan dog få refunderet 80% af 
elevlønnen, når eleven er på skoleophold. Re-
fusionen sker via  Arbejdsgivernes uddannelses 
bidrag (AUB). På ATP´s hjemmeside www.atp.
dk kan man se satserne og hente de nødven-
dige blanketter. Har eleven en samlet transport 
(hjem-skole og retur) på mere end 20 km  
yder arbejdsgiveren transportgodtgørelse.  
AUB refunderer 80% af denne udgift.
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Hvordan bliver virksomheden  
godkendt til at have en elev?
Hvis ikke virksomheden tidligere har  
haft en elev, er det Det Faglige Udvalg,  
der godkender virksomheden.

Læs mere på www.fagligeudvalg.dk

“Jeg har været glad for 
at kunne gennemføre 
min frisøruddannelse i 
praktikcentret. Det faglige 
niveau har været højt 
og jeg afsluttede med 
gode karakterer 
til svendeprøven”

Maria, frisørlærling 
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OPlySning til begge Parter

Hvilke uddannelsesaftaler er mulige?
Der er stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af 
praktikforløbene. For at matche netop den 
unges og virksomhedens behov, er det derfor 
muligt, at lave uddannelesesaftaler, der passer 
til begge parter (se illustrationer på side 10)

Der findes følgende uddannelsesaftaler:
Den almindelige aftale
- er en aftale, der omfatter samtlige praktik- og 
skoleperioder på en uddannelse. Dog evt. uden 
det indledende grundforløb på skolen.

Kort aftale
- er en aftale, der består af mindst en hel 
praktikperiode med tilhørende skoleperiode. 
Aftalen kan omfatte yderligere perioder.

Delaftale
- kan alene indgås med elever, der er optaget 
i Praktikcentret. En delaftale består af maksi-
malt en praktikperiode, og kan derfor være af 
meget begrænset varighed.
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Restaftale
- er en aftale, der omfatter resten af en  
uddannelse, som eleven mangler at færdiggøre.

Kombinationsaftale
- er en aftale mellem en elev og flere virksom-
heder, hvoraf det fremgår, hvilke skole- og prak-
tikperioder den enkelte virksomhed har del i.

Ny mesterlære
- er for virksomheden, der er godkendt som 
praktiksted, og som kan uddanne en elev i et 
helt uddannelsesforløb. Denne aftale er for 
virksomheden, der gerne vil have det primære 
oplæringsansvar - især i det første år. 

Hvilke fag har Praktikcentret?
Praktikcentret har ti forskellige fag:  
Tømrer, murer, bygningsmaler, struktør,  
VVS, elektriker, smed, personvognsmekaniker, 
frisør og serviceassistent.

På Praktikcenter EUC Sjælland er det vores  
mål at skabe et stærkt fagligt og socialt miljø for 
eleverne! “Derfor ... Velkommen til høj faglighed, 
højt til loftet og dyb respekt for hinanden.”
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  Skole 

  Virksomhed A

  Virksomhed B

  Virksomhed C   Praktikcenter

del AFTAlE

Almindelig AFTAlE

kort AFTAlE

rest AFTAlE

kombinAtions AFTAlE

ny mESTERlæRE

1 år

5*

5*

5*10*

10*

10*grUndfOrløb

grUndfOrløb

2 år 3 år 4 år

5*

5*

5*

5*

10*

10*

10*

10*

10*

10*

10*

5*

5*

5*

5*

Ovenstående illustration er kun vejledende. Der findes flere kombinationsmuligheder indenfor hver aftaletype. 
*Antal uger 

de SekS UddannelSeaftale-tyPer

Der er mange muligheder for at sammensætte 
det helt rigtige praktikforløb! Illustrationerne 
skal ses som generelle eksempler på de seks 

uddannelesesaftaler.  Varighed og fordeling af 
praktik- og skoleophold varierer naturligvis alt 
efter hvilken branche de repræsenterer.

grUndfOrløb

10*

5*10*

grUndfOrløb

grUndfOrløb
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Hvem arbejder i  
Praktikcenteret
Der er tre medarbejdere 
i administrationen, to  
generelle praktikplads- 
opsøgere og tretten faglige/ 
pædagogiske medarbejdere.

karin ParbSt

Praktikcenterchef
kapa@eucsj.dk
20 12 57 31

lOtte anderSen

Uddannelsessekretær
loan@eucsj.dk
25 23 57 51

tina nielSen

Uddannelsessekretær
tini@eucsj.dk
25 23 57 81

Per anderSen

Praktikopsøger
pean@eucsj.dk
21 76 61 75

Ko
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annemaj ree  
bengtSOn-jenSen
Praktikopsøger
ambj@eucsj.dk
25 23 57 56

birit berenSen
bibe@eucsj.dk
25 23 57 72

maria cHanell
mach@eucsj.dk
25 23 58 87

m
A
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R

frank nielSen
frni@eucsj.dk
25 23 58 00

T
ø
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ER

vibeke anderSen
vand@eucsj.dk
25 23 58 57

jeannette Smedegaard
jesm@eucsj.dk
25 23 57 40

FR
IS

ø
R

mikael kleiter
mkle@eucsj.dk
25 23 58 19

vacant Stilling 
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kim S. jenSen
ksje@eucsj.dk
25 23 58 48

Ole W. SørenSen
olso@eucsj.dk
25 23 58 47

mOgenS nielSen
moni@eucsj.dk
22 83 00 87

bent anderSen
band@eucsj.dk
25 23 58 73

vacant Stilling 

claUS HOlSt bertelSen
clbe@eucsj.dk
30 27 11 03
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“ velkommen til høj  
faglighed, højt til loftet og  
dyb respekt for hinanden ”

eUc Sjælland · febrUar 2014

www.eucsj.dk/praktikcentret


