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Registrering af praktikpladssøgende elever 

 

Undervisningsministeriet ønsker med dette brev at informere skolerne 

om, at elever, som ønsker det, fremover skal registreres som praktik-

pladssøgende. Dette omfatter både elever på grundforløbet og ansøgere, 

som modtager afslag fra skolen på at blive optaget på hovedforløbet i 

social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannel-

se. 

 

Det følger af finanslovsaftalen for 2013: ”Bedre uddannelser og styrket 

uddannelsesgarant”, at udbyderne af social- og sundhedsuddannelsen 

samt den pædagogiske assistentuddannelse fremover skal leve op til de-

res forpligtelse til at registrere praktikpladssøgende elever. 

 

Registreringen skal ske, dels for at sikre elevernes uddannelsesgaranti 

gennem tilbud om ledige praktikpladser inden for indgangen, og hvis 

dette ikke er muligt, så gennem tilbud om optagelse i skolepraktik, dels 

for at tilvejebringe statistik om antal praktikpladssøgende inden for disse 

to uddannelser. 

 

Brevet er udarbejdet med tilslutning fra Danske SOSU-skoler. 

 

Historik 

Ansøgere til social- og sundhedsuddannelsens trin 1 (social- og sund-

hedshjælper) og trin 2 (social- og sundhedsassistent) samt til den pæda-

gogiske assistentuddannelse, der får afslag på optagelse i uddannelsernes 

hovedforløb, modtager, efter vores oplysninger, i dag ikke tilbud om at 

blive registreret som praktikpladssøgende elever i EASY-P. 
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Praksis for social- og sundhedsskolerne og de professionshøjskoler, der 

udbyder den pædagogiske assistentuddannelse, er efter vores oplysninger 

begrundet i flere historiske forhold. For det første overgik social- og 

sundhedsskolerne fra LUDUS til EASY i 2010, mens professionshøjsko-

lerne overgik til EASY i 2012 og 2013. Det har derfor ikke tidligere været 

muligt at registrere for eksempel ansøgere til hovedforløbet som praktik-

pladssøgende. For det andet har den særlige styring af social- og sund-

hedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse som dimen-

sionerede uddannelser betydet, at ansøgere, der har fået afslag, ikke er 

blevet anset som praktikpladssøgende. 

 

Uddannelsesgaranti 

På de øvrige erhvervsuddannelser registreres praktikpladssøgende, som 

ønsker det, som tilmeldte praktikpladssøgende, jf. § 103, stk. 1, i be-

kendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2013 om erhvervsuddannelser (hovedbe-

kendtgørelsen). Ministeriet henviser i øvrigt til reglerne om praktikplads-

søgning i hovedbekendtgørelsens kapitel 15. 

 

Elever, der ønsker at blive registrerede som praktikpladssøgende elever, 

skal registreres som praktikpladssøgende af skolen. Der er ingen form-

krav til, hvordan eleverne tilkendegiver deres ønsker om at blive registre-

rede som praktikpladssøgende. Tilkendegivelsen kan således ske via e-

mail, brev, mundtligt eller på anden vis.  

 

Registreringen skal sikre, at de registrerede praktikpladssøgende får:  

- tilbud om vejledning om praktikpladssøgning,  

- tilbud om eller henvisning til praktikpladser inden for den øn-

skede uddannelse (herunder andre steder i landet),  

- tilbud om praktikpladser inden for andre uddannelser i indgan-

gen samt  

- mulighed for at blive optaget i skolepraktik i en anden uddannel-

se inden for indgangen, som en del af elevens uddannelsesgaran-

ti, hvis det ikke er muligt at anvise eleven en relevant praktik-

plads.  

 

Skolen skal regelmæssigt og systematisk mindst hver 3. måned ved brev 

(papir eller elektronisk brev, dvs. e-mail) kontakte de registrerede prak-

tikpladssøgende med henblik på konstatering af, om de fortsat er prak-

tikpladssøgende og for at give eleverne vejledning om praktikpladssøg-

ning. 

 

Ansøgningsproceduren vedrørende optagelse på hovedforløbet er i øv-

rigt uændret. 
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Praktikpladsstatistik 

Registreringen skal endvidere indgå i grundlaget for tilvejebringelse af 

statistisk opgørelse af praktikpladssituationen, jf. hovedbekendtgørelsens 

§ 103, stk. 2. Opgørelsen bruges blandt andet til at overvåge, om der 

tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en vurde-

ring af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæf-

tigelsesbehov. 

 

Det videre forløb 

Ministeriet skal på den baggrund anmode alle skoler om at påbegynde 

registrering af praktikpladssøgende for ansøgninger om optagelse, som 

skolen modtager fra den 1. januar 2014 og fremover. Det betyder, at 

skolerne skal tilbyde ansøgere til hovedforløbene på social- og sund-

hedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse, som søger 

fra denne dato, at blive registrerede som praktikpladssøgende, hvis de 

ønsker det. 

 

Danske SOSU-skoler vil i september og oktober gennemføre en testpe-

riode med registreringen på to social- og sundhedsskoler for at indsamle 

viden om praksis og erfaring med registreringen. 

 

Vejledning 

Inden den 1. januar 2014 vil ministeriet efter behov udsende en vejled-

ning i den administrative proces med registrering af praktikpladssøgende 

til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddan-

nelse. Vejledningen vil tage udgangspunkt i testskolernes praksis og erfa-

ringer i løbet af efteråret.  

  

Skolerne kan få oplysninger om, hvordan der registreres m.v. i EASY-P i 

vejledningerne: ”Registrering af praktikpladssøgende” og ”Oprydning i 

pladssøgende, 3 mdr. kontakt” som kan findes på AdmSys: EASY-P -> 

Dokumenter -> Vejledninger -> Registrering af personer  

 

Tekniske spørgsmål, om hvordan registreringen foretages i EASY-P, kan 

rettes til en af EASY-P konsulenterne. Kontaktoplysningerne kan findes 

på AdmSys: EASY-P-> Support. 

 

Spørgsmål om den juridiske forpligtelse til at registrere praktikpladssø-

gende og om baggrunden herfor kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Kristensen 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. 3392 5428 

Helle.Kristensen@uvm.dk 

http://www.admsys.uni-c.dk/
http://www.admsys.uni-c.dk/

