
EASY-P

09.00 – 10.00: Ankomst, kaffe/te mm. 

10.00 – 10.10:  Velkomst v/ René Dommer

10.15 – 11.00: Aktuelt fra MBU v/ John Torben Larsen og Dennis Lindberg  
  Laursen

11.05 – 11.55: Siden sidst fra AER v/ Hanne Hansen, Vibeke Brask, Pia  
  Christiansen

12.00 – 13.15:  Frokost

13.15 – 13.45: Aktuelt fra UNI•C v/ René Dommer

13.45 – 14.00:  Fra ide til opdatering v/ Signe Kristensen, KMD

14.15 – 15.45: Workshops, 1. runde

15.45 – 16.15: Kaffepause og indkvartering

16.15 – 17.45: Workshops, 2. runde 

17.45 – 18.15:  Rundtur i Legoland for dem, der måtte ønske det

18.15 – 19.00: Pause

19.00:  Middag

Program 25. april

Praktik-konferencen

Målgruppe 
Konferencen henvender sig 
primært til brugere af EASY-P 
i erhvervsskolernes praktik-
administrationer og brugere i 
de faglige udvalgs admini-
strationer.

Priser
Hele arrangementet – 2 dage 
inkl. middag og overnatning: 
3.250 kr.

Dagsarrangement – 1. eller 2. 
dag, inkl. frokost: 756 kr.

Dagsarrangement med 
middag: 1.188 kr.

Kontakt
Du er velkommen til at 
kontakte specialkonsulent 
Rene Dommer på telefon 
35 87 88 89 eller via mail 
rene.dommer@uni-c.dk. 

Den 25.-26. april på Hotel Legoland, Billund
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07.00 – 09.00: Morgenmad

09.00 – 10.00: Hvordan vi med hjælp af bevidst kommunikation kan   
  skabe win-win løsninger i forholdet mellem erhvervssko- 
  len og virksomheden v/ Anne Marie Piepenbrinck fra   
  NLP-skolen.

  Oplever du sommetider en ubehagelig samtale med en  
  virksomhed, elev, kollega eller andre? Kan det give dig en  
  urolig fornemmelse? Få nogle enkle kommunikationsred- 
  skaber til at skabe ligeværdig kommunikation, så du kan  
  opnå dit mål.

10.00 – 10.30: Pause med kaffe og wienerbrød/frugt

10.30 – 12.25:  Oplæg og dialog med MBU v/ John Torben Larsen og   
  Dennis Lindberg Laursen

12.25 - 12.30: Afrunding v/ René Dommer

12.30:  Frokost

Program 26. april

Praktik – konferencen, den 25.-26. april på Hotel Legoland, Billund



Workshop nr. 1: Virksomhedens brug af Elevplan og 
skolepraktik i Elevplan
10.000 Elevplanbrugere logger sig på som virksomhed.

Mere end 50 % af eleverne med en uddannelsesaftale har været logget på 
Elevplan mere end 5 gange inden for det seneste år.

Hvor kommer Elevplans informationer fra – dvs. hvilke oplysninger kommer 
fra hhv. EASY-P og EASY-A?

Hvordan kan virksomheden i Elevplan følge elevernes fravær, se deres karak-
terer, afvinke praktikmål og i øvrigt følge elevernes undervisning på skoleop-
holdene?

Hvordan kan eleven dokumentere sine aktiviteter med at søge praktikpladser 
i Elevplan?

Skolepraktik: I en kommende opdatering af Elevplan kan skolepraktik admin-
istreres i systemet.

Ny Mesterlære: Hvordan understøtter Elevplan skolens arbejde med Ny 
Mesterlære?

Workshop nr. 2: TS - FU samarbejde
Kom og mød de faglige udvalg. Nu har du chancen for at stille små og 
store spørgsmål direkte til repræsentanter fra følgende faglige udvalg: 

EVU, TUR, Snedkerne, Jordbruget, BYG og IU.

Der vil sandsynligvis også være andre faglige udvalg repræsenteret. 

Spørgsmål kan fx dreje sig om godskrivning, godkendelser, forlængelser 
etc. 

Send gerne senest d. 26/3 dine spørgsmål til EASY-P konsulent Dorte Juul 
Jensen, djj@sevu.dk.

Workshop nr. 3: HS - FU samarbejde
Aktuelt nyt om de merkantile uddannelser. Uddannelsesnævnet kommer 
ind på, hvilke konkrete planer der er for justering af uddannelserne. 

Inden for såvel detailhandels-, handels- som kontoruddannelsen arbejder 
man aktuelt med initiativer i forhold til stærke elever og ajourføring af 
uddannelserne og godkendelseskriterier i forhold til udviklingen på 
arbejdsmarkedet. Praktikpladssituationen følges tæt, og flere af udval-
gene og organisationerne bag har igangsat forskellige initiativer, som skal 
udbrede kendskabet til de merkantile uddannelser og skaffe uddan-
nelsesaftaler.

Workshops, 25. april

Praktik – konferencen, den 25.-26. april på Hotel Legoland, Billund



Workshop nr. 4: Spørgsmål til EASY-P, Praktik+ og 
Praktikpladsen.dk
Stil spørgsmål omkring praktikadministration, fx inden for emnerne: Registre-
ring, sagsbehandling, præmiering og sammenhæng med andre systemer.

Workshop nr. 5: Digitalisering
Erfaringsudveksling mellem praktikkontorerne om digitalisering

Mange skoler tilstræber, at mest mulig kommunikation skal ske elektronisk.

Få inspiration til:

• Hvilke informationer der kan gives/sendes elektronisk

• Hvilke systemer og metoder der kan anvendes

• Hvilke love og regler der gælder for området

Har du erfaringer - såvel gode som mindre gode - som andre kan have glæde 
af? Eller har du brug for inspiration til, hvordan du i højere grad kan bruge 
digitalisering i dit arbejde? Så kom og deltag i erfaringsudvekslingen.

UNI•C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning. UNI•C leverer et bredt spektrum af it-tjenester til 
uddannelses- og forskningsverdenen. Mere end en million brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs it-tjenester og 
produkter.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Praktik – konferencen, den 25.-26. april på Hotel Legoland, Billund


