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Kvotepladser til skolepraktik i 4. kvartal 2015 

 
Med dette brev udmeldes processen for tildeling af kvotepladser til sko-
lepraktik for 4. kvartal 2015, gældende for elever, optaget i grundforløbet 
før den 1. august 2015. 
 
1. Ledige kvotepladser 
Det fremgår af tabel 1, hvor mange pladser, der vil være til rådighed til 
fordeling i 4. kvartal. 
Af tabellen fremgår desuden de tilbageholdte 20%, samt antallet af ufor-
brugte pladser fra årets tre foregående kvartaler. De uforbrugte pladser 
er registreret den 1. oktober 2015 ved døgnets begyndelse. 
 
Tabel 1 

Uddannelse  Reserve.  
20% af den 
samlede kvote 

Uforbrugte 
pladser  

Til  
fordeling i 
4. kvartal  

Anlægsstruktør, bygningstruktør og 
brolægger 27 70 97 

Data- og kommunikationsuddannelsen 40 0 40 

Elektriker 68 29 97 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 1 5 6 

Kontoruddannelse med specialer 78 4 82 

Lastvognsmekaniker 19 49 68 

Personvognsmekaniker 109 47 156 

Snedker 12 1 13 

Teknisk designer 9 0 9 

Træfagenes byggeuddannelse 73 23 96 

I alt 436 228 664 
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Antallet af kvotepladser til fordeling på skolerne kan også ses i EASY-P i 
vinduet PA09, fanen ”Oversigt” fra d. 1. oktober 2015 om eftermidda-
gen, ved at fremsøge på 2015 i ”År” og på ”UVM” i feltet ”Skole”. Her 
vil de ledige kvotepladser for de 10 kvotebelagte uddannelser fremgå. 
 
2. Procedure for tildeling af pladser  
 

1. Vi har oprettet en særlig postkasse til kommunikation med sko-
ler/praktikcentre om denne opgave: skpkvote@stukuvm.dk. Vi 
beder om at postkassen alene anvendes til dette formål. Øvrig 
korrespondance, herunder eventuelle spørgsmål til dette brev, 
bedes sendt til Gert Nielsen, e-mail: gert.nielsen@stukuvm.dk el-
ler Anastasia Schultz Michélsen, e-mail: anast-
asia.schultz.michelsen@stukuvm.dk  
 

2. Skolerne sender mail til mailadressen med nedenstående oplys-
ninger om elev(er) der søges kvotepladser til.  

 
3. Vi beder om én (1) mail pr. uddannelse, hvis samme skole søger 

pladser til flere uddannelser samme dag.  
 

4. Af mailtitel skal 3-cifret skolenummer, antal kvotepladser, 
cøsaformål + uddannelsesbetegnelse fremgå.  

 
5. Flg. skal indgå i selve mailen: 3-cifret skolenr., fødselsdato(er), (6 

cifre fra cpr, men uden de sidste fire cifre), elevnavn(e), 4-cifret 
cøsaformål (uddannelseskode + betegnelse), optaget-dato til 
praktikcenter og startdato for skolepraktikken. Brug nedenståen-
de tabel 2. 

 
6. Der kan ikke ansøges før elevens grundforløb er afsluttet og be-

vis er udstedt. Såfremt dette ikke fremgår af EASY-P, skal kopi 
af grundforløbsbevis medsendes mail om ansøgning.  

 
7. Eks. på mail:  

a. Mailtitel: ”Herningsholm Erhvervsskole (215) ønsker 1 
kvoteplads på 1430 Elektriker” 

b. Mailindhold ”215, 051263 Anders And, 1430 elektriker, 
optaget 15.10.2014, start 15.11.2014”. Indsæt nedenstå-
ende tabel 2, i mailansøgning og udfyld den med de akut-
elle data. 
 

Tabel 2: 

Skolekode   

Fødselsdato (uden de 4 sidste cifre)   

Elevnavn   

Uddannelseskode   

Uddannelsens navn (uden speciale eller trin)   

Dato for optag i praktikcenter  

Startdato for skolepraktikken  
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkender ansøgningen og regi-
strerer den tildelte kvoteplads i EASY-P i den rækkefølge, ansøgningerne 
modtages.  
 
Herefter modtager I inden for 5 hverdage svar fra STUK om, at jeres 
kvote nu er skrevet op med det godkendte antal pladser, og at optagelse 
af den konkrete elev på praktikcenter nu kan registreres.  
 
Registreringen i EASY-P skal ske inden for 5 hverdage efter at I har fået 
svaret fra STUK. 
 
I skal melde tilbage til skpkvote@stukuvm.dk, hvis en tildelt kvote-plads 
alligevel ikke benyttes (herunder hvis eleven får en aftale inden for en 
måned), og I tilbagefører selv, i EASY-P, pladsen til UVM som beskre-
vet i skolepraktikvejledningens afsnit 3.5. 
 
Overførsel af kvotepladser til andre skoler eller praktikcentre må IKKE 
ske for disse personlige kvotepladser. Pladsen må kun benyttes til den i 
ansøgningen navngivne elev og i overensstemmelse med ansøgningen i 
øvrigt. 
 
I skal være opmærksomme på, at de elever der ansøges om kvoteplads 
til, naturligvis skal være EMMA-godkendt, inden der kan søges om kvo-
teplads til dem. Det er afgørende, at EMMA-vurderingen er registreret i 
EASY-P med kontaktkode 4010 ”Opfylder EMMA”. Denne registrering 
skal ske efter at grundforløbet er afsluttet og inden ansøgning om kvote-
plads. I modsat fald vil ansøgningen ikke blive imødekommet. 
 
Bemærk at det kun er elever, der bliver berettiget til optagelse i 4. kvartal, 
der kan gøre brug af kvoterne. Da man skal optages til skolepraktik i 
umiddelbar forlængelse af grundforløbets afslutning, er det kun elever 
der har afsluttet grundforløbet i 4. kvartal eller de sidste dage af septem-
ber, der kan tildeles en 4. kvartalskvote. 
 
I skal herudover være særligt opmærksom på at kvotepladserne bliver 
fordelt efter først-til-mølle princippet og det er derfor vigtigt at I ikke 
venter med at ansøge om en skolepraktikplads, men at I ansøger så snart 
eleven der ønsker skolepraktik har fået sit grundforløbsbevis. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 33 92 63 73 

Maria.Norby@stukuvm.dk 
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