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Opfølgningsbrev vedr. 1. runde af samtaler med de praktikplads-

søgende elever 

 

Af brev d. 1. december 2014 blev praktikcentre/erhvervsskoler bedt om 

at indkalde samtlige elever i søgekøen til en individuel samtale på skolen. 

Formålet med samtalerne er at få en mere systematisk viden om de prak-

tikpladssøgende elever og bl.a. undersøge, hvilke barrierer eleverne ople-

ver i praktikpladssøgningen. Resultaterne af analysen skal bruges til at 

udvikle materiale, som skolerne kan anvende til at målrette opfølgningen 

på elever i søgekøen. 

 

Vi nærmer os afslutningen af den første runde af samtalerne, men vi kan 

se, at en del endnu ikke har indtastet oplysningerne i EASY-P. Derfor vil 

jeg gerne minde jer om, at alle samtaler skal være afholdt og indtastet i 

EASY-P senest 31. januar 2015. Hvis I har problemer med at nå denne 

frist, bedes I orientere undertegnede herom snarest. Bemærk, at samtlige 

elever i søgekøen skal noteres i systemet, også selvom de ikke er mødt op 

til samtalen. 

 

Initiativet med at indkalde samtlige elever i søgekøen gentages igen i for-

året 2015. I den forbindelse er vi meget interesserede i at få en tilbage-

melding på, hvordan spørgerammen har fungeret i praksis, så vi evt. kan 

forbedre denne til brug for 2. runde af samtaler. Hvis I har forslag til, 

hvordan spørgerammen kan forbedres, må I meget gerne sende mig en 

mail herom senest d. 15. februar 2015.   

 

Fra mandag d. 16. marts 2015 vil det være muligt, at fremsøge de elever, 

som skal indkaldes til 2. runde af samtaler. 2. runde af samtaler skal være 

afsluttet og tastet ind i EASY-P senest d. 15. maj 2015. 

 

Jeg ser frem til at modtage resultaterne af jeres samtaler.  
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Med venlig hilsen 

 

Ida Ladekarl 

Fuldmægtig 

Undervisningsministeriet 

Direkte tlf.: 3992 5448 

E-mail: ida.ladekarl@uvm.dk
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