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Til alle udbydere af erhvervsuddannelser 

Vejledning om praktikpladssøgning i grundforløbet. 

På given foranledning skal styrelsen vejledende oplyse følgende om reg-

lerne om krav til eleverne om at være aktiv praktikpladssøgende i de sid-

ste 8 uger af grundforløbet samt om skolernes forpligtelser i den anled-

ning:  

 

I medfør af lov nr. 706 af 8. juni 2017 om ændring af erhvervsuddannel-

ser og bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2018 om erhvervsuddannelser, 

indførtes der pr. 1. januar 2018 nye krav om praktikpladssøgning i de 

sidste 8 uger af grundforløbet, ligesom der indførtes pligt for skolerne til 

forinden at informere eleverne herom. 

 

Efter de nye regler, jf. § 103, stk. 2, og § 114, stk. 1, nr. 1-4, i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser, skal elever på grundforløbet, som ikke har 

en uddannelsesaftale: 

 

1) lade sig registrere på praktikpladsen.dk med en synlig profil se-

nest 8 uger før grundforløbets afslutning hhv. det studiekompe-

tencegivende forløb (eux), 

2) i perioden selv tage passende initiativer for at opnå en praktik-

plads, 

3) modtage en af skolen anvist praktikplads, og 

4) dokumentere sin praktikpladssøgning i den personlige uddannel-

sesplan.   

 

Det skal bemærkes, at skolerne har pligt til at informere eleverne om de 

nye krav til praktikpladssøgning på grundforløbet, inden 8 uger før ele-

verne afslutter grundforløbets 2. del, hhv. det studiekompetencegivende 

forløb (eux), jf. § 103, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

 

Hvis ikke disse krav til at være aktiv praktikpladssøgende overholdes, vil 

konsekvenserne være, at: 

  



 2 

 eleven slettes af praktikpladsregisteret, jf. § 107, stk. 2, i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser (Skolen skal dog genregistrere eleven 

i praktikpladsregisteret, hvis eleven igen bliver aktiv praktikpladssø-

gende, jf. § 107, stk. 4, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser) og  

 skolen skal, jf. § 107, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannel-

ser, iagttage reglerne om udelukkelse fra fortsat undervisning i kapi-

tel 11 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Efter disse regler 

skal skolen forsøge sig med mindre vidtgående foranstaltninger, 

herunder fx samtaler, advarsler mv., før der træffes afgørelse om 

udelukkelse fra skolepraktik.  

 

Reglerne betyder, at hvis det af skolen registreres, at en elev ikke er aktiv 

praktikpladssøgende i de sidste 8 uger af grundforløbet hhv. det studie-

kompetencegivende forløb (eux), skal skolen gøre en indsats for at få 

eleven til at være aktiv praktikpladssøgende. Skolen kan fx indkalde ele-

ven til samtale, give advarsel mv.  

 

Hvis ikke det lykkes skolen at få eleven til at opfylde kravet til aktiv prak-

tikpladssøgning, kan skolen som yderste konsekvens udelukke eleven fra 

skolepraktik, når eleven ansøger herom.  

 

Denne afgørelse skal bero på skolens vurdering af, at eleven fortsat og 

trods forudgående indsats fra skolen ikke har opfyldt kravet om at være 

aktiv praktikpladssøgende ved afslutningen af grundforløbet, da eleven i 

så fald ikke opfylder EMMA-kriteriet om at være aktiv praktikpladssø-

gende ved ansøgningen om optagelse til skolepraktik.  

 

Hvis der måtte være skoler, der ikke har fået implementeret de nye regler 

om praktikpladssøgning på grundforløbet, og ikke har fået informeret 

eleverne i overensstemmelse med reglen herom, således at der er elever, 

der ikke har fået besked om deres forpligtelser, kan dette efter styrelsens 

opfattelse ikke komme eleven til skade.  

 

STUK forventer, at sådanne skoler bringer forholdene i orden hurtigst 

muligt. 
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