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Indkaldelse til 2. runde af samtaler med de praktikpladssøgende 

elever 

 
Af brev d. 1. december 2014 blev praktikcentre/erhvervsskolerne bedt 

om at indkalde samtlige elever i søgekøen til en individuel samtale på 

skolen. Heraf fremgik det, at en gentagelse af initiativet ville blive igang-

sat igen i marts 2015 med en spørgeramme, som er blevet tilpasset erfa-

ringerne fra 1. runde af samtaler. Praktikcentre/erhvervsskoler bedes på 

den baggrund indkalde elever i søgekøen til en individuel samtale på sko-

len, jf. hovedbekendtgørelsens § 105, stk. 3.  

 

Hver enkelte praktikpladssøgende, som er blevet markeret med EASY-P 

kontaktkoden 9700, indkaldes med mindst fem hverdages varsel til en 

individuel samtale med en relevant medarbejder på skolen. Såfremt ele-

ven ikke møder op til samtalen, har skolen adgang til at slette eleven som 

praktikpladssøgende, jf. hovedbekendtgørelsens § 106, stk. 2, nr. 3. Be-

mærk dog, at der stadig skal angives en årsag til at eleven ikke er frem-

mødt i EASY-P jf. spørgsmål 1 i spørgerammen.  

 

I den 1. runde deltog færre end en tredjedel af de praktikpladssøgende 

elever, som havde fuldført et grundforløb, i en samtale. På denne bag-

grund henstiller ministeriet, at skolen/praktikcentret anvender alle de 

midler, som i henhold til reglerne i hovedbekendtgørelsen er til rådighed 

for skolernes arbejde med de praktikpladssøgende. Opmærksomheden 

henledes især på §§ 102 – 104 om vejledning af praktikpladssøgende og 

§§ 105 – 107 om registrering af praktikpladssøgende, herunder særligt 

bestemmelserne i § 106, stk. 2 om skolens underretning af praktikplads-

søgende om, at de udgår af registret i de nærmere bestemte tilfælde even-

tuelt efter udløbet af en frist for en reaktion på et kontaktbrev. Det brev, 
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hvormed skolen indkalder praktikpladssøgende til samtale, kan betragtes 

som et kontaktbrev i bestemmelsens forstand.. 

 

Udgangspunktet for samtalen med den enkelte elev er vejledning i prak-

tikpladssøgningen og uddannelsesvalg. I forbindelse hermed skal eleven 

svare på en række spørgsmål, som belyser elevens situation. Den revide-

rede spørgerammen er vedlagt dette brev. Til samtalen med eleven skal 

skolerne komme rundt om samtlige 10 spørgsmål, men spørgerammen er 

ikke tænkt som et interview, hvor hver svarkategori oplæses for eleven, 

men mere som en støtte til skolerne til at opnå et godt resultat af samta-

lerne med eleverne. Efter eller under samtalen med eleverne indtastes 

svarene i EASY-P ved hjælp af kontaktkoder oprettet til formålet.   
 

Beskrivelse af, hvordan skolerne i EASY-P fremsøger de elever, som skal 

indkaldes til samtale, kan læses i denne nyhed med titlen ”Søgekø: Anden 

runde af samtaler med søgende elever. Svar skal registreres i EASY-P senest 

15.05.15” på www.admsys.uni-c.dk. Her er det også beskrevet, hvordan 

der skal indtastes en kontaktkode i EASY-P for hver markeret svarmu-

lighed i spørgeskemaet. 

 

2. runde af samtaler skal være afsluttet og tastet ind i EASY-P senest d. 

15. maj 2015. 

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig. 

Herudover vil jeg henvise til bilag 1, som indeholder en række spørgsmål 

og svar til initiativet. 

 
Undervisningsministeriet eftersender den konkrete fordeling af midler 

per institution.   

  

Jeg ser frem til at modtage resultaterne af jeres samtaler.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Ladekarl 

Fuldmægtig 

Undervisningsministeriet 

Direkte tlf.: 3392 5448 

E-mail: ida.ladekarl@uvm.dk
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Bilag 1: Spørgsmål/svar 

 
1. Hvilke elever er markeret til at stå i søgekøen? 

Det er elever som pr. 15. marts 2015 i EASY-P:  

 havde status søgende  

 ikke havde en igangværende eller fremtidig uddannelsesaftale, skolepraktik eller PiU  

 var registreret som søgende inden for de sidste 3 måneder, eller som inden for de sidste 3 måneder 

var registreret med kontaktkode 2051 ”Bekræftet status som søgende” 

Elever som er registreret som værende i gang med et grundforløb er ikke medtaget i markeringen.  

 

2. Hvordan skal 9700-søgekø-markerede elever, som ikke længere er søgende, håndteres? 

Disse elever skal ikke indkaldes til søgekø-samtale, men skal have den 97xx-kontaktkode registreret i EASY-

P, som svarer til deres situation (kunne fx være ”[9702] Nej, har fået uddannelsesaftale med en virksomhed”, eller 

[9707] Nej, eleven er påbegyndt/påbegynder snart skolepraktik) jf. spørgerammens spørgsmål 1. 

 

3. Hvordan skal elever håndteres, som er søgende, men som ikke har fået kontaktkode 9700 for 

søgekø-markering, fordi det er mere end 90 dage siden, at skolen har haft kontakt med dem? 

Eleverne har ikke fået kontaktkode 9700 for søgekø-markering, fordi de pr. 15. marts 2015 ikke opfyldte 

kriterierne for at indgå i søgekøen (2051 inden for de sidste 3 måneder), og de skal dermed ikke indkaldes til 

samtale i marts/april. Eleverne skal håndteres efter vanlig praksis med at få tilsendt 3 måneders kontaktbrev.  

 

4. Hvordan skal 9700-søgekø-markerede elever, som endnu ikke har afsluttet grundforløbet, hånd-

teres? 

Er eleverne i gang med et grundforløb, og har eleverne ikke et andet afsluttet grundforløb, skal eleverne 

ikke indkaldes til søgekø-samtale, men skal have kontaktkode ”[9706] Nej, eleven har endnu ikke fuldført et 

grundforløb” registreret.  

 

Hvis eleven har et afsluttet grundforløb til en anden uddannelse, skal eleven indkaldes til samtale.  

 

5. For elever under 18 år, skal indkaldelsesbrevet til søgekø-samtalen også sendes til forældre? 

Ja, det skal det, idet eleverne vil blive afmeldt som søgende, hvis de ikke deltager. 

 

6. Hvordan kan vi følge op på, hvilke elever fra søgekøen der mangler at få registreret 97xx? 

Da der er deadline den 15. maj 2015 for registrering af svar fra samtaler med de praktikpladssøgende elever, 

er der i EASY-P oprettet en specialsøgning, som kan fremsøge elever, der er søgekømarkeret, men som 

endnu ikke har fået registreret en kontaktkode 97xx for svar fra spørgerammen. Dermed har skolen løbende 

mulighed for at følge op på det resterende arbejde.  

 

Søgningen findes i EASY-P ved at vælge ”Søgninger”  PSS1 Specialsøgninger  P2-SØGEKØ.  

 

7. Hvordan håndteres elever, der skifter kontaktskole efter de er markeret til søgekø-samtale? Dvs. 
elev var på skole A, da søgekø-markeringen blev sat. Inden indkaldelse til samtale er eleven blevet 
overført til skole B. Hvilken skole skal indkalde til samtale og er ansvarlig for registrering i EASY-
P? 
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Det er den første skole (skole A), som har fået tildelt midler til at følge op på eleven, og derfor også den 
skole der har ansvaret for, at eleven bliver indkaldt til en samtale og der registreres 97xx svar-koder i EASY-
P. Hvis dette vurderes at være uhensigtsmæssig i den konkrete situation, er det også ok, hvis skolerne ind-
byrdes aftaler, at det er den nye skole der indkalder og registrerer eleven. 
 

 

 

 


