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Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken
Med praktikpladsinitiativerne i Aftale om en vækstpakke afsættes der midler
til
1) at samtlige praktikcentre, kan ansætte praktikpladskonsulenter
2) at skolerne kan afholde samtaler med de praktikpladssøgende
elever
Formålet med praktikpladsinitiativerne er at få flere elever i ordinær
praktik hos en virksomhed, da for mange elever i dag står uden en uddannelsesaftale.
I dette brev finder I yderligere information om de initiativer, som skal
igangsættes på praktikcentrene/erhvervsskolerne, samt hvordan midlerne
hertil fordeles.
1. initiativ: Ansættelse af praktikpladskonsulenter
Undersøgelser har vist, at praktikpladskonsulenter kan være en effektiv
måde at skabe flere praktikpladser på, derfor afsættes der midler til, at det
enkelte praktikcenter kan ansætte yderligere praktikpladskonsulenter.
Med dette initiativ ønskes der særligt fokus på at få flere elever fra skolepraktik ud i virksomhedspraktik fortrinsvis i restuddannelsesaftaler, korte
aftaler og delaftaler. Målet er, at flere elever gennemfører en større andel
af deres uddannelse i en virksomhed.
For at sikre at midlerne bliver anvendt efter hensigten fastlægges inden
årets udgang fælles måleparametre gældende for alle praktikcentre for det
praktikpladsopsøgende arbejde. På baggrund af disse parametre opstilles
resultatmål for de enkelte praktikcentre. Resultaterne opgøres hver 6.
måned og tager udgangspunkt i følgende:
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1. Virksomheder, der er praktikpladsgodkendt til elever, men som ikke
aktuelt har elever, skal opsøges mindst en gang om året.
2. Praktikpladser, som bliver ledige fordi en uddannelsesaftale ophører,
skal forsøges genbesat med en ny elev. Praktikvirksomheden skal opsøges senest tre måneder før uddannelsesaftalens udløb.
3. Alle elever i praktikcenteret skal ud i mest mulig virksomhedspraktik,
primært som restuddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler,
eller som korte aftaler eller delaftaler. Praktikophold i udlandet kan
også indgå. VFU tæller ikke med.
4. Ledige praktikpladser skal besættes med elever, der søger praktikplads inden for uddannelsen eller med elever, der har potentiale til at
gennemføre uddannelsen i overensstemmelse med reglerne om faglig
(og evt. geografisk) mobilitet.
Der er afsat i alt 13 mio. kr. i 2014 og 37,5 mio. kr. i 2015 til ansættelse af
praktikpladskonsulenter. Midlerne i 2014 fordeles til praktikcentrene ved,
at halvdelen fordeles ligeligt til hvert praktikcenter, mens den anden
halvdel fordeles efter praktikcentrenes samlede skolepraktikaktivitet Midlerne for 2015 fordeles efter samme princip som i 2014 på baggrund af
2014-tal.
2. initiativ: Samtaler med de praktikpladssøgende elever
I starten af december bedes praktikcentre/erhvervsskoler indkalde elever
i søgekøen til en individuel samtale på skolen, jf. hovedbekendtgørelsens
§ 105, stk. 3. Formålet med samtalerne er at få en mere systematisk viden
om de praktikpladssøgende elever, og bl.a. undersøge hvilke barrierer
eleverne oplever i praktikpladssøgningen. På baggrund af analysens resultater udvikles materiale, som skolerne kan anvende til at målrette opfølgningen på elever i søgekøen.
Hver enkelte praktikpladssøgende, som falder ind under denne definition, indkaldes med minimum fem hverdages varsel til en individuel samtale med en relevant medarbejder på skolen. Såfremt eleven ikke møder
op til samtalen, har skolen adgang til at slette eleven som praktikpladssøgende, jf. hovedbekendtgørelsens § 106, stk. 2, nr. 3.
Udgangspunktet for samtalen med den enkelte elev er vejledning i praktikpladssøgningen og uddannelsesvalg. I forbindelse hermed skal eleven
svare på en række spørgsmål, som belyser elevens situation. Spørgerammen er vedlagt dette brev. Til samtalen med eleven skal skolerne komme
rundt om samtlige 11 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 samtalerne med eleverne. Efter eller under samtalen med eleverne indtastes svarene i
EASY-P ved hjælp af kontaktkoder oprettet til formålet.
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Initiativet med at indkalde samtlige elever i søgekøen gentages igen i foråret 2015 med en tilpasset spørgeramme.
På baggrund af de to gennemførte kvalitative gennemgange af søgekøen
præciseres de fremadrettede kriterier som skolerne skal bruge i vurderingen af elever i søgekøen. Det er hensigten, at ændringer efter drøftelse i
REU skal træde i kraft 1. august 2015.
Der er afsat i alt 7 mio. kr. i 2014 og 7 mio. kr. i 2015 til afholdelse af
samtaler med eleverne, samt til at følge op på, at alle elever reelt er aktivitet søgende. Midlerne fordeles efter, hvor mange elever den enkelte skole
skal afholde samtale med.
Beskrivelse af, hvordan skolerne i EASY-P fremsøger de elever, som skal
indkaldes til samtale, kan læses i denne nyhed med titlen ”Søgekø”: I
dec./jan. skal der holdes ekstraordinære samtaler med søgende elever – svar skal
registreres i EASY-P” på www.admsys.uni-c.dk . Her vil det også være
beskrevet, hvordan der skal indtastes en kontaktkode i EASY-P for hver
markeret svarmulighed i spørgeskemaet.
Periodisering af midlerne
I det omfang udbetalte midler i 2014 anvendes til initiativer i 2015 og
frem skal skolerne i overensstemmelse med det omkostningsbaserede
regnskabsprincip foretage en periodisering af de modtagne tilskud i balancen i årsregnskabet for 2014, således at det alene er den del af midlerne, der anvendes til initiativer i 2014, der får resultatpåvirkende indflydelse i regnskabsåret 2014.
Det forudsættes, at skolerne overfor revisor kan dokumentere grundlaget
for en eventuel periodisering.
Opsummerende om den videre proces
2014
 I starten af december modtager skolerne tilskud til brug for ansættelse af praktikpladskonsulenter og afholdelse af samtaler med praktikpladssøgende elever.
 I december sender skolerne breve ud til de elever, som skal indkaldes
til samtale på skolen (min. 5 hverdages varsel).
 Den 1. runde af samtaler skal være afholdt inden udgangen af januar
2015.
2015
 I medio marts 2015 trækker skolerne en ny liste over elever, som skal
indkaldes til samtale på skolerne. Den nye liste kan indeholde elever,
som har været til den første samtale. Denne gruppe af elever vil derfor komme til samtale to gange.
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Den 2. runde af samtaler afholdes inden medio maj 2015.
Præcisering af retningslinjer i bekendtgørelsen 1. august 2015.
I efteråret 2015 udarbejdes på baggrund af det indsamlede data, materiale til brug for skolernes fremtidige vejledning af praktikpladssøgende elever.

Hvis I har spørgsmål til processen eller det øvrige indhold af ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Ida Ladekarl
Fuldmægtig
Undervisningsministeriet
Direkte tlf.: 3992 5448
E-mail: ida.ladekarl@uvm.dk
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