
 

 

 

 

Vedrørende: Praktikpladsopsøgende arbejde, konference  
 

Skrevet af: Anne Birch 

Version: 1 

Fordeling: Deltagerne 

Konference for praktikpladsopsøgende medarbejdere og med-
lemmer af FU/LUU  
 
Tid og sted: Onsdag, den 27. november 2013, Torvehallerne i Vejle, Kirke-
torvet 10 – 16, 7100 Vejle. 

Tilmelding: Senest onsdag, den 30. oktober 2013.  

Pris: Gratis. Praktikpladskampagnen finansierer konferencerne. Der opkræ-
ves dog et gebyr på 500,- kr. ved framelding efter 1. november eller ved 
udeblivelse.  

Målgruppe: Erhvervsskolernes opsøgende medarbejdere og øvrige medar-
bejdere med relation til det opsøgende område.  
Medlemmer af LUU og FU 

 
Program: 1  
9.00 – 9.30:  Ankomst og kaffe. 
9.30 – 9.40:  Velkomst og præsentation af formål med dagen, v/Anne 

Birch, UNI•C . 
9.40 – 10.20: Præsentation af ”Hands-on” kampagnen v/Trine Rasmussen, 

Dansk Metal. 
10.25 – 10.45:  EUD-reformen og andet nyt fra UVM v/Dennis Lindberg 

Laursen, UVM. 
10.45 – 11.15:  Pause.  
11.15 – 12.00:  Det opsøgende arbejde over for store virksomheder.  

Præsentation af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 
vedr. opsøgende arbejde i store virksomheder samt erfarin-
gerne fra Den regionale Praktikpladsenhed i Region Hoved-
staden. 

12.00 – 13.00:  Frokost. 
13.00 – 14.00:  Workshoprunde 1: Valgfri workshops (se næste side). 
14.00 – 14.30:  Pause.  
14.30 – 15.30:  Workshoprunde 2: De 12 ”indgangsworkshops” (se næste 

side). 
15.40 – 16.00:  Opsamling og tak for i dag.  
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 UNI•C forbeholder sig ret til at foretage nødvendige justeringer i programmet. 
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Eftermiddagens workshops: 
 
  

Workshoprunde 1: 

Valgfri workshops: 2  

 

1. Stiller praktikcentrene nye krav til det opsøgende arbejde? 
v/Karin Parbst, EUC Sjælland. 

2. Den gode praktikkonsulent – generalist og sælger eller fagper-
son med brancheerfaring. v/Mogens Frederiksen, Mercantec og 
Ole Robert Hansen, HANSENBERG. 

3. Spørg Undervisningsministeriet. v/Dennis Lindberg Laursen. 

4. Hvilke muligheder rummer Praktik+ med de nyeste versioner? 
v/Praktik+ konsulenterne. 

 
 
Workshoprunde 2:  

12 samtidige workshops – én for hver erhvervsfaglig fællesindgang. 

Formål – erfaringsudveksling og netværksdannelse  

 

Stikord:  

 Hvad er de typiske udfordringer for det opsøgende arbejde på 
indgangens uddannelser?  

 Praktikpladssituationen: Hvad virker?  

 Manglende søgning til uddannelsen: Hvad virker?  

 Hvordan arbejder skolerne sammen i det daglige – f.eks. fælles 
AER-projekter eller ”overdragelse” af ubesatte praktikpladser?  

 Hvor langt er indgangen eller enkelte uddannelser på indgangen 
med netværksdannelse?  
- Er netværksdannelsen tilstrækkelig?  
- Er de faglige udvalg tilstrækkeligt forankret i netværkene? 
- Fremtidsplaner? 

 

 

                                                 
2
 Tovholderne for workshops i runde 1 er foreløbige, og ændringer kan forekomme. 


