
Spørgeramme til brug for vejledningssamtaler med elever i søgekøen december 2014 / januar 2015.  
Skemaet udleveres ikke til eleverne, og spørgsmålene skal ikke læses direkte op, men derimod indgå naturligt i vejledningssamtalen.  

 

Dato for samtalen: 

Elevnavn og cpr.: 

Vejleder/konsulent navn: 

Dato for registrering i EASY-P: 

Navn på person, der har foretaget registreringen i EASY-P: 

 

Spørgsmål Svarmuligheder Formål/uddybning af spørgsmål 

1. Har eleven været til sam-

tale i forbindelse med den-

ne gennemgang af søgekø-

en? 

☐ [9601] Ja 

☐ [9602] Nej, har fået uddannelsesaftale med en virksomhed 

☐ [9603] Nej, ikke fremmødt 

☐ [9604] Nej, har meldt fra til samtalen 

☐ [9605] Nej, skolen har ikke kunnet komme i kontakt med 

eleven 

☐ [9606] Nej, eleven har endnu ikke fuldført et grundforløb 

At sikre at eleven har været til samtalen. 

 

 

2. Er eleven aktivt søgende? 

 

☐ [9611] Ja 

☐ [9612] Nej 

Elevens subjektive vurdering. 

 

Hvis eleven er aktivt søgende, registreres dette 

også som kontaktkode 2051 ”Bekræftet status 

som søgende” 

 

Hvis eleven ikke er aktivt søgende, skal eleven 

ikke igennem yderligere spørgsmål. 

3. Er eleven i uddannelse 

eller arbejde, mens 

han/hun søger? 

☐ [9621] Nej 

☐ [9622] Ja, er under uddannelse  

☐ [9623] Ja, er i beskæftigelse (fuldtid, 30+ timer) 

☐ [9624] Ja, er beskæftigelse (deltid, op til 30 timer) 

 

4a. Hvorfor har eleven ikke 

fået tilbud om skolepraktik? 

 

☐ [9631] Eleven har fravalgt/ikke ansøgt om skolepraktik (gå 

til spørgsmål 4b) 

☐ [9632] Der findes ikke skolepraktik på uddannelsen 

Eleven har mulighed for at give flere svar på 

dette spørgsmål. 

 



☐ [9633] Der var ikke plads i skolepraktik på uddannelsen 

☐ [9634] Eleven var dengang ikke egnet 

☐ [9635] Eleven var dengang ikke aktivt praktikpladssøgende 

☐ [9636] Eleven var dengang ikke fagligt mobil 

☐ [9637] Eleven var dengang ikke geografisk mobil 

☐ [9638] Eleven har ansøgt for sent/ikke deltaget i obligato-

risk informationsmøde om skolepraktik 

4b. Hvorfor har eleven 

fravalgt/ikke ansøgt om 

skolepraktik? 

 

 

☐ [9641] Troede han/hun havde eller kunne finde en praktik-

plads. 

☐ [9642] Utilfreds med kvalitet af skolepraktikken. 

☐ [9643] Utilfreds med forsørgelsesgrundlag sammenlignet 

med anden forsørgelse/lønnet praktik. 

☐ [9644] Ønskede dengang ikke at leve op til et eller flere af 

EMMA-kravene. 

☐ [9645] Ønsker kun at opnå uddannelse via en uddannelses-

aftale i en virksomhed. 

Dette spørgsmål skal alene besvares såfremt 

eleven i spm. 4a. har svaret, at eleven har fra-

valgt/ikke ansøgt om skolepraktik (kontaktkode 

9631) 

 

Eleven har mulighed for at give flere svar på 

dette spørgsmål. 

 

Giver mulighed for at svare på, hvilke barrierer 

eleverne har oplevet i forhold til at gøre brug af 

skolepraktik. 

5. Hvis det var muligt, ville 

eleven så tage imod et til-

bud om skolepraktik i dag? 

☐ [9651] Ja 

☐ [9652] Nej 

 

6. Hvilke barrierer oplever 

eleven for opnåelse af en 

uddannelsesaftale med en 

virksomhed? 

☐ [9661] Ingen praktikplads tilbudt af skolens praktikkon-

tor/konsulent 

☐ [9662] Ingen eller få praktikpladser opslået på praktikplad-

sen.dk eller andre steder. 

☐ [9663] Ingen eller få opslåede pladser i elevens lokalområde 

eller landsdel.  

Eleven har mulighed for at give flere svar på 

dette spørgsmål. 

 

Spørgsmålet kan evt. stilles som ”Hvad ser du af 

årsager til, at du ikke opnået en uddannelsesafta-

le?” 

 

Svarmuligheden ud for kontaktkode 9665 dæk-

ker over, at eleven mangler redskaber i søgnin-

gen til virksomhederne, fx har svært ved at: 

☐ [9664] Mangelfulde faglige kompetencer opnået fra grund-

forløbet. 

☐ [9665] Eleven mangler vejledning i metoder og værktøjer til 

effektiv søgning 



☐ [9666] Afvist på grund af mangelfulde personlige kompe-

tencer/egenskaber. 

☐ [9667] Har søgt uopfordret, men er blevet afvist med sva-

ret, at virksomheden ikke mangler elever. 

☐ [9668] Afvist uden begrundelse. 

☐ [9669] Afvist på grund af manglende økonomisk tilskud til 

virksomheden ved ansættelse 

- udarbejde et cv, 

- skrive en god ansøgning,  

- møde op på en virksomhed og præsentere sig 

selv 

- m.v. 

7. Hvornår har eleven se-

nest henvendt sig til en 

virksomhed om at få en 

uddannelsesaftale (på skrift, 

pr. telefon eller mødt op 

hos virksomheden)? 

☐ [9671] Inden for de seneste to uger 

☐ [9672] Inden for den seneste måned 

☐ [9673] Inden for de seneste tre måneder 

☐ [9674] For mere end tre måneder siden 

☐ [9675] Aldrig 

Giver mulighed for at sige noget om, hvor aktivt 

søgende en elev kan siges at være. 

8. Hvornår har eleven se-

nest været til samtale hos 

en virksomhed om en prak-

tikplads? 

☐ [9681] Inden for de seneste to uger 

☐ [9682] Inden for den seneste måned 

☐ [9683] Inden for de seneste tre måneder 

☐ [9684] For mere end tre måneder siden 

☐ [9685] Aldrig 

Giver mulighed for at sige noget om, hvorvidt 

eleven har brug for hjælp til sin praktikpladssøg-

ning 

9. Har eleven søgt en eller 

flere praktikpladser inden 

for andre uddannelser (ikke 

specialer) end sin 1. priori-

tet? 

☐ [9691] Ja 

☐ [9692] Nej 

Giver mulighed for at sige noget om bredden i 

elevernes søgning. 

 

10. Har eleven fået tilbud 

om vejledning i forhold til 

sit uddannelsesvalg? 

☐ [9693] Ja 

☐ [9694] Nej, men er interesseret i en samtale herom 

☐ [9695] Nej, og er ikke interesseret i en sådan samtale 

Her menes både vejledning i forhold til evt. ud-

dannelsesomvalg og vejledning i forhold til at 

søge bredere end første prioritet 

 


