
 

 
 

 
Registrering af skolepraktik i forbindelse med årselevindberetning 

 
Forligspartierne er blevet enige om at ændre i den udmeldte kvote for 
adgangsbegrænsning til skolepraktik i 2009 og give mulighed for at fort-
sætte i skolepraktik på trin 2 (og trin 3) 1. Af hensyn til korrekt kontering 
på finanslov og opfølgning gælder der fremover følgende: 
 

• Nyoptag i skolepraktik efter 1. august på mekanikeruddannelsen, 
træfagenes byggeuddannelse og kontoruddannelsen med specialer skal 
registreres særskilt. 

• Aktivitet fejlagtigt indberettet på trin 2 (trin 3) skal trækkes tilbage og 
genindberettes på trin 1. Oprydning gælder kun skolepraktik i de nye 
EUD- hovedforløb. 

 
Rent tilskudsteknisk kræver dette nye tilskudsmærker, som uddybes ne-
denfor.  
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1.  Nyoptag efter 1. august 2009 på mekaniker, træfagenes 

byggeuddannelse og kontoruddannelsen med specialer  
 
Kvoten på den udmeldte adgangsbegrænsning til skolepraktik ændres for 
følgende tre uddannelser:  
 

• 1912 Kontor med speciale  

• 1500 Mekaniker 

• 1390 Træfagenes byggeuddannelse 
 
Skolepraktikårselevbidrag, som disse ekstraordinære aftaler udløser, skal 
registreres særskilt. Der indføres derfor 3 nye tilskudsmærker: 
 
DELNY Delaftaler under skolepraktik, nyoptagne 
PRANY Praktikårselever på skole, nyoptagne 
VFUNY Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, nyoptagne 
 
Disse tilskudsmærker, der er gældende fra 1. august 2009, benyttes ved 
nyoptag fra grundforløb.  
 
De eksisterende tilskudsmærker, DEL, VFU og PRAK, benyttes ved: 

• Elever, som er optaget i skolepraktik før 1. august 2009. 

• Elever som uforskyldt har mistet deres ordinære aftale, og som fort-
sætter i skolepraktik 

 

2. Registreringen af skolepraktikelever på trin  
 
Adgangen til skolepraktik på trin 2 eller derover, som skal tilbydes til 
egnede praktikpladssøgende elever, der har gennemført et 
kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale udvides 
til også at omfatte elever, der har påbegyndt skolepraktik på trin 1 i 2009 
eller tidligere. 
 
Det betyder, at elever, som har påbegyndt skolepraktik på trin 1 inden 
udgangen af 2009, under forudsætning af at de lever op til de generelle 
betingelser for at være i skolepraktik i øvrigt, kan fortsætte i skolepraktik 
på trin 2 eller højere efter gennemført trin 1. 
  
I forbindelse hermed indføres følgende nye tilskudsmærker, som skal 
benyttes ved indberetning af skolepraktikaktivitet. 
 
Til trin 2 er oprettet følgende nye tilskudsmærker: 
DELT2 Delaftaler under skolepraktik, Trin 2 
PRAT2 Praktik trin 2 
VFUT2 Virksomhedsforlagt SPR, trin 2 
 
De nye tilskudsmærker er knyttet til trin 2 specialer for skoleperiodetype 
F2, fortsætter på trin 2, med startdato 1. juli  2008. 
 
og til trin 3: 
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DELT3 Delaftaler under skolepraktik, Trin 3 
PRAT3 Praktik trin 3 
VFUT3 Virksomhedsforlagt SPR, trin 3 
 
Tilskudsmærkerne er knyttet til trin 3 specialer for skoleperiodetype F3, 
fortsætter på trin 3, med startdato 1.juli 2008 
 
For en elev, som har haft en ordinær uddannelsesaftale, og som efterfø-
lende kommer i skolepraktik benyttes de nuværende tilskudsmærker 
(PRAK, VFU og DEL).  
 
Ved de trindelte uddannelser, f.eks. 1565 Lager- og terminaluddannelsen, 
benyttes de nye tilskudsmærker for elever i skolepraktik på trin 2 (og trin 
3), som ikke har haft en ordinær uddannelsesaftale, og som ikke er nyop-
tag på uddannelserne nævnt under afsnit 1. Tilskudsmærkerne kan først 
anvendes, når det forrige trin er gennemført. 
 
Brugen af de nye tilskudsmærker kan illustreres med et eksempel. 
 
 
UDD V UDDTXT SP SPTXT SKP TYPE 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 5 Lagermedhjælper T1 Starter på trin 1 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 3 Lageroperatør - Lager og logistik F2 Fortsætter på trin 2 efter trin 1 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 4 Lageroperatør - Lager og transport F2 Fortsætter på trin 2 efter trin 1 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 3 Lageroperatør - Lager og logistik D2 Direkte på trin 2 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 4 Lageroperatør - Lager og transport D2 Direkte på trin 2 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 7 Lager- og terminaldisponent F3 Fortsætter på trin 3 efter trin 2 

1565 5 Lager- og terminaluddannelsen 7 Lager- og terminaldisponent D3 Direkte på trin 3 

 
Ved en elev, der har haft en ordinær uddannelsesaftale på Lageroperatør - 
Lager og logistik / Lageroperatør - Lager og transport / Lager- og terminaldispo-
nent, og som efterfølgende fortsætter i skolepraktik, benyttes PRAK, 
VFU og DEL. Det samme gælder for elever, der efter grundforløb går 
på trin 1 Lagermedhjælper. 
 
Det er ikke muligt at starte direkte i skolepraktik på trin 2 (Lageroperatør - 
Lager og logistik / Lageroperatør - Lager og logistik) eller trin 3 (Lager- og termi-
naldisponent) efter gennemført grundforløb. Foregående trin skal først 
være gennemført.  
 
Efter gennemført trin 1 (Lagermedhjælper) kan der fortsættes i skolepraktik 
på trin 2 (Lageroperatør - Lager og logistik / Lageroperatør - Lager og transport). 
Her benyttes PRAT2, DELT2, VFUT2. 
 
Efter gennemført trin 2 (Lageroperatør - Lager og logistik / Lageroperatør - 
Lager og transport) kan der fortsættes i skolepraktik på trin 3 (Lager- og ter-
minaldisponent). Her benyttes PRAT3, DELT3, VFUT3. 
 
Elever der fejlagtigt er registreret med skolepraktikaftale fra starten af på 
et trin 2 (trin 3) speciale skal omregistreres efter retningslinjerne ovenfor. 
Både fuldtidsårselever og skolepraktikårselever, der er indberettet misvi-
sende er indberettet på trin 2 (3) specialer, skal trækkes tilbage og gen-
indberettes på trin 1 specialer.  
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3. Regneark 
 
Regnearket viser de nye skolepraktiktilskudsmærker og tilknytning til 
skoleperioder. 
 
Kolonnerne betyder: 
 

• UDD, cøsa-formål for uddannelse  

• V, version 

• UDDTXT, betegnelse for uddannelse 

• SP, speciale 

• SPTXT,  

• specialetekst 

• SKP, skoleperiode 

• SKPTYPE, skoleperiodetype 

• KOMBINATION, tilskudsmærkekombination  

• STARTDATO, startdato for tilknytning 
 


