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Retningslinjer for registrering af skolepraktik ved indberetning af 

årselever 

 

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2011 har regerin-

gen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 

besluttet at oprette op til 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011 på ud-

valgte uddannelser på det dimensionerede område. Dermed videreføres 

og fastholdes niveauet for kvoteudvidelsen fra 2010. De aftalte pladser 

fordeles således på uddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik 

 

Parallelt med aftalen om en midlertidig udvidelse af optaget til skoleprak-

tikken i 2011 forlænges med virkning for 2011 muligheden fra 2009 og 

2010 for, at elever der afslutter trin 1 med skolepraktik, kan fortsætte i 

skolepraktik i trin 2 og eventuelt efterfølgende trin. Denne forlængelse 

for 2011 er dog betinget af Folketingets endelig vedtagelse af lovforslag 

nr. 63 ved dets 3. behandling, der er berammet til den 17. december 

2010. 

 

Udvidelserne af skolepraktikordningen i 2011 finansieres i lighed med 

aftalerne fra 2009 og 2010 af puljemidler, og aktiviteten skal derfor kun-

ne opgøres særskilt i forhold til det almindelige optag. 

 

For at kunne opgøre de præcise udgifter til disse midlertidige udvidelser 

af skolepraktikordningen er det helt konkret nødvendigt at vide, hvor 

mange elever der påbegynder skolepraktik på de udvalgte uddannelser i 

2011 på baggrund af et gennemført grundforløb, samt antallet af elever 

der afslutter trin 1 i skolepraktik og efterfølgende går videre på trin 2 

eller højere i skolepraktik. Derfor er en række justeringer af aktivitetsind-

beretningerne for 2011 på skolepraktik nødvendige. 
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Registrering af skolepraktikelever: 

 

1. Almindeligt optag til skolepraktik 

2. Elever optaget inden for skolepraktikkvoten i 2009 

3. Trin 2 særordningen 2009 

4. Elever optaget inden for skolepraktikkvoten i 2010 

5. Trin 2 særordningen 2010 

6. Elever optaget inden for skolepraktikkvoten i 2011 

7. Trin 2 særordning i 2011 

 

1. Almindeligt optag til skolepraktik 

Registrering af elever, der optages til skolepraktik på grundlag af, at ele-

ven har: 

- Afsluttet et adgangsgivende grundforløb og ikke har eller har haft 

en uddannelsesaftale, jf. § 66 a, stk. 1, 1. pkt., 

- Gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med 

uddannelsesaftale, jf. § 66 a, stk. 1, 2. pkt., 

- Mistet en uddannelsesaftale uforskyldt, jf. § 66 a, stk. 2, 1. pkt., 

og 

- Afsluttet en kort uddannelsesaftale, der er omfattet af § 48, stk. 1, 

3. pkt., jf. § 66 a, stk. 2, 1. pkt. 

Skal ske med følgende tilskudsmærker: 

 

 DEL Delaftale under skolepraktik. 

 PRAK Praktikårselever på skole. 

 VFU Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning. 

 

2. Elever optaget inden for skolepraktikkvoten i 2009 

Registrering af elever, der blev optaget til skolepraktik i 2009 på en kvo-

teplads inden for Kontor med speciale (1912), Mekaniker (1500) og Træ-

fagenes byggeuddannelse (1390), skal ske med følgende tilskudsmærker: 

 

 DELNY Delaftale under skolepraktik, nyoptagne, opstartet i 2009. 

 PRANY Praktikårselever på skole, nyoptagne, opstartet i 2009. 

 VFUNY Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, nyoptagne, 

opstartet i 2009. 

 

3. Trin 2 særordningen 2009 

Registrering af optagelse til skolepraktik trin 2 af elever, der har påbe-

gyndt trin 1 i skolepraktik inden udgangen af 2009 og afsluttet dette med 

skolepraktik, skal ske med følgende tilskudsmærker: 

 

 DELT2 Delaftale under skolepraktik, trin 2, opstartet i trin 1 inden 

udgangen af 2009. 
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 PRAT2 Praktikårselever på skole, trin 2, opstartet i trin 1 inden ud-

gangen af 2009. 

 VFUT2 Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, trin 2, opstar-

tet i trin 1 inden udgangen af 2009. 

 

4. Elever optaget inden for skolepraktikkvoten i 2010 

Registrering af elever, der bliver optaget til skolepraktik i 2010 på en 

kvoteplads inden for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 

(1380), Data- og kommunikationsuddannelsen (1205), Elektriker (1430), 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (1210), Kontor med speciale 

(1912), Mekaniker (1500), Snedker (1410), Teknisk designer (1890) og 

Træfagenes byggeuddannelse (1390), skal ske med følgende tilskudsmær-

ker: 

 

 DEL10 Delaftale under skolepraktik, nyoptagne, opstartet i 2010. 

 PRA10 Praktikårselever på skole, nyoptagne, opstartet i 2010. 

 VFU10 Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, nyoptagne, 

opstartet i 2010. 

 

5. Trin 2 særordningen 2010 

Registrering af optagelse til skolepraktik trin 2 af elever, der har påbe-

gyndt trin 1 i skolepraktik i 2010 og afsluttet dette med skolepraktik, skal 

ske med følgende tilskudsmærker: 

 

 DT210 Delaftale under skolepraktik, trin 2, opstartet i trin 1 i 2010. 

 PT210 Praktikårselever på skole, trin 2, opstartet i trin 1 i 2010. 

 VT210 Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, trin 2, opstar-

tet i trin 1 i 2010. 

 

6. Elever optaget inden for skolepraktikkvoten i 2011 

Registrering af elever, der bliver optaget til skolepraktik i 2011 på en 

kvoteplads inden for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 

(1380), Data- og kommunikationsuddannelsen (1205), Elektriker (1430), 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (1210), Kontor med speciale 

(1912), Mekaniker (1500), Snedker (1410), Teknisk designer (1890) og 

Træfagenes byggeuddannelse (1390), skal ske med følgende tilskudsmær-

ker: 

 

 DEL11 Delaftale under skolepraktik, nyoptagne, opstartet i 2011. 

 PRA11 Praktikårselever på skole, nyoptagne, opstartet i 2011. 

 VFU11 Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, nyoptagne, 

opstartet i 2011. 

 

7. Trin 2 særordningen 2011 
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Registrering af optagelse til skolepraktik trin 2 af elever, der har påbe-

gyndt trin 1 i skolepraktik i 2011 og afsluttet dette med skolepraktik, skal 

ske med følgende tilskudsmærker: 

 

 DT211 Delaftale under skolepraktik, trin 2, opstartet i trin 1 i 2011. 

 PT211 Praktikårselever på skole, trin 2, opstartet i trin 1 i 2011. 

 VT211 Virksomhedsforlagt skolepraktikundervisning, trin 2, opstar-

tet i trin 1 i 2011. 

 

Anvendelse af ovenstående tilskudsmærker for 2011 er betinget af Folke-

tingets endelig vedtagelse af lovforslag nr. 63 ved dets 3. behandling, der 

er berammet til den 17. december 2010.  

 

Med venlig hilsen 

 

Kristian Brink 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. 3392 5618 

Kristian.Brink@uvm.dk 


