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1 Supplerende skolepraktik 
 
I håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 
er der bestemmelser om supplerende skolepraktik1 . Det betyder, at ud-
dannelsesaftalen i praktikvirksomheden er betinget af, at eleven modta-
ger supplerende uddannelse på enten en skole (skolepraktik) eller i en 
anden virksomhed.  
 
Praktikvirksomheden er både juridisk, økonomisk og uddannelsesmæs-
sigt ansvarlig under hele uddannelsesforløbet, også når eleven modtager 
den supplerende skolepraktik på skolen. Praktikvirksomheden skal såle-
des også udbetale løn til eleven under praktikopholdet på skolen. Eleven 
skal ikke have skolepraktikydelse. 
 
Skolen skal have tilskud til praktikopholdet på skolen. 
 
Indberetningen af elevuger skal indberettes til AUB, som om der er tale 
om et normalt skoleophold (teori). Indberetningen er bestemmende for 
løntilskuddet, som AUB skal udbetale til praktikstedet. 
 
Indberetningen af årselevbidrag til UVM (CØSA) skal indberettes som 
skolepraktik, og der skal udbetales tilskud med praktiktaksterne. 

 

                                                 
1
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Erhvervsuddannelser/2010

/skolepraktik2010/5-Skolepraktik-som-supplement-til-uddannelsesaftaler 
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Hverken EASY A eller EASY P har funktionalitet, der kan matche den-

ne problemstilling. Her er der ikke taget højde for, at eleven kan have en 

normal uddannelsesaftale med AUB-lønrefusion, og samtidig blive regi-

streret som em skolepraktikelev med skolepraktiktakster men uden sko-

lepraktikydelse. 

 

2 Kodeopsætning i UMO’en 

Problemet er omgået ved en kodeopsætning. Under praktikopholdet 

(den supplerende skolepraktik på skolen) registreres aktiviteten som et 

teoriophold, og indberettes til UVM som en fuldtidselev med ’normal’ 

uddannelsesaftale. Indberetningen sker på et særligt tilskudsmærke, 

SUPRA, der udløser praktiktakster. 

Indberetningen af elevuger til AUB sker som et hvert andet teoribaseret 

skoleophold, hvortil der skal udbetales lønrefusion. 

 

’SUPRA’ tilknyttes til skoleperioder efter behov, når det efter skolehen-

vendelse konstateres, at supplerende skolepraktik forekommer. Aktuelt 

er problemet konstateret indenfor Vvs og blikkenslagerspecialet. 

 

Hvis virksomheden ikke udfører vvs-arbejde 

En række virksomheder inden for vvs-branchen har primært sine forretningsområder 

inden for tag- og facadeområdet og udfører aldrig eller kun sjældent opgaver inden for 

vvs-området. Disse virksomheder har også mulighed for at uddanne lærlinge inden for 

specialet Vvs og blikkenslager. 

 

Virksomheden skal så ved indgåelse af en uddannelsesaftale sikre, at lærlingen får sin 

praktik på vvs-delen, herunder rørarbejde, enten som værkstedsundervisning på en 

erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed, jf. nedenfor. 

Vvs-delen, herunder rørdelen, udgør ca. 15 % af den samlede uddannelsestid på 4 år. 

Det vil sige ca. 10 uger af uddannelsestiden på skolen og ca. 5 måneder af praktiktiden. 

Praktiktiden vil dog kunne bero på en individuel vurdering. 

Det skal bemærkes, at lærlingen på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rør-

prøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skolepe-

riode. 

Praktiktiden for vvs-delen, herunder rørdelen, fordeles derfor mest hensigtsmæssigt 

således, at der er ca. 3 måneders praktik mellem skoleperiode 1 og 2 og ca. 2 måneders 

praktik mellem skoleperiode 2 og 3. 

Klip fra jf. VVS-fagets informationsmateriale til skolerne2: 

 

Det betyder følgende kodeudmelding til  

                                                 
2
 http://www.tekniq.dk/Medlemsraadgivning/El-%20og%20vvs-

uddannelser-

ne/~/media/Files/Politisk%20Sekretariat/PraktikpladsBlikkenslagerbranchen.ashx 
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Uddannelse: 1420 VVS-energiuddannelsen 

Speciale: 4 VVS og blikkenslager 

 
UDD UDD_TXT V SPE SP_TXT SKP KOMBINATION FORMAL BETEGNELSE 

1420 VVS-energiuddannelsen 7 4 VVS og blikkenslager SP SUPRA 858 VVS-uddannelsen 

 

Skoleperiode ’SP’ er en særlig skoleperiode til supplerende skolepraktik 

med 10 tælleperioder hver af én uges varighed. 

 

Tilskuddet er givet formål 858, hvortil der er knyttet praktiktakster. Her-

udover er der er mulighed for indberetning af kostelever. 

 

3 Kontaktperson 

Hvis der er andre uddannelser med supplerende skolepraktik, så skal der 

rettes henvendelse til: 

Kristian Ziegler  

Økonomisk-Administrativt Center  

E-mail kristian.l.ziegler@ktst.dk 

Her efter vil der ske udmelding med UMO’en.  

 

 

mailto:kristian.l.ziegler@ktst.dk

