
 
Møde-resume  10.04.08 RD / rd  
 

Vedrørende: Resume af møde i prioriteringsgruppen for praktikpladsen.dk 

Fordeling: Se herunder 

cc: Jørgen Rendsvig 

Skrevet af: René Dommer 

 
 
Dato og tid:  Torsdag den 27. marts 2008, kl. 9.30 – 14.00.  

Sted:    UNI•C, Vermundsgade 5, 2100 København Ø. 

Mødets formål: er primært at prioritere og afklare de faciliteter, der forventes sat i drift i 
2008. 

Mødedeltagere:  DA: David Jensen (DI) 

  LO: Trine Rasmussen (EVU) 

DE: Olav Petersen (Roskilde HS + EASY-P konsulent) og Svend Erik Søren-
sen (CPH West) 

  UVM: John Torben Larsen (EUD) 

    UNI•C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen 

(CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjæl-
land). 

Afbud:  LO: Claus Eskesen (SiD) og Hans Sørensen (HK) 

    EEO/LH: Jeppe Valentin / Lisa Luk. 

    UNI•C: Praktik-konsulent Anne Birch (Ålborg HS). 

 

René indledte med at konstatere, at Hans ikke deltager, da han er gået på pension. LO vil 
blive bedt om at udpege en erstatning. Elev-repræsentanterne var også savnet, specielt 
fordi punkt 4 drejer sig om ændringer, der primært har betydning for eleverne. EEO og LH 
har imidlertid for nylig haft nyvalg, hvilket har besværliggjort udpegningen i forhold til 
dette møde. Julia er UNI•Cs drivende kraft i analyse, design og udvikling af praktik-
indikatorerne.  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

UNI•C 



Side 2 

Punkt 2: Demonstration af opdateringer siden sidste møde (26.10.06) 

På seneste møde afsluttedes gennemgangen og prioriteringen af samtlige kendte ønsker til 
praktikpladsen.dk. Opdateringerne frem til dette møde har taget udgangspunkt i den 
besluttede prioritering. 

Via forsiden af praktikpladsen.dk er der adgang til: ”Opdatering af praktikpladsen.dk okto-
ber 2007”. René fremhævede fra denne opdatering  

• overgangen fra SE-numre til CVR-numre 

• udvidelse af virksomhedsprofilen med et attention-felt og muligheden for at indsæt-
te virksomhedslogo 

• Det nye menupunkt ”Forpraktik/trainee” 

• Overgangen fra amter til regioner 

• Oprydning i forældede uddannelser og specialer, som har betydet, at elever og virk-
somheder ikke længere kan vælge uddannelser, der er lukket for optag, når der hhv. 
skal vælges praktikønsker og anmodes om godkendelser. Princippet er nu, at en ud-
dannelse eller et speciale kun ”holdes i live” i systemet, så længe der er aktivitet på 
det (virksomheders godkendelser og diverse afløb for elever). Herefter forsvinder 
de automatisk fra systemet. 

Fra notatet ”Ønsker til praktikpladsen.dk, gennemført i perioden oktober 2006 til dags dato 
(26.03.08), som blev sendt til deltagerne inden mødet, blev følgende fremhævet: 

• Bevirker en søgning rigtig mange hits, viste systemet kun 200 af dem. Dette er 
ændret til 500, for at tage højde for, at regioner omfatter meget mere end amter. Før 
fik UNI•C mange klager over mangelfulde søge-resultater. Vi har ikke fået klager 
efter opdateringen. 

• UVM har på virksomhedernes vegne bedt om, at virksomheder kan uploade beskri-
velse af virksomheden og af stillingsopslag. UNI•C har tilladt sig at indføre det 
(hurtige og billige) alternativ, at der kan angives et link direkte i beskrivelsen. 

• Koncern-faciliteten, som giver virksomheder, der har mere end ét praktiksted under 
samme CVR-nr., mulighed for at udpege et af praktikstederne som hovedkontor og 
praktiksteder som koncernmedlemmer. Hovedkontoret kan på én gang ændre visse 
profiloplysninger på koncernmedlemmerne; det kan på én gang anmode om en ny 
godkendelse for koncernmedlemmerne og det kan på én gang foretage stillingsop-
slag for koncernmedlemmerne. Før var virksomheden nødt til at logge ind som hver 
enkelt praktiksted og rette til. For at udbrede kendskabet til denne facilitet vil 
UNI•C skrive direkte til virksomheder med mere end 10 godkendte praktiksteder.   

 



Side 3 

Punkt 3: Diskussion af praktikpladsindikatorerne 

Julia har med udgangspunkt i Capacent/Epinions rapport tænkt konkret i forhold til prak-
tikpladsen.dk og præsenterede på mødet et gennemarbejdet forslag til implementering af 
indikatorerne; et forslag, der også indebærer væsentlige layout-ændringer. Formålet med 
layout-ændringerne er at integrere indikatorerne hensigtsmæssigt i det nuværende system 
samt at øge brugervenligheden generelt for de primære brugere: Elever og virksomheder.  

Forslaget fik ros hele vejen rundt om bordet. Julia har foreslået at samle ”Søg ledige prak-
tikpladser”, ”Søg godkendte virksomheder”, ”Søg forpraktik/trainee” og oversigtsmulighe-
derne på forsiden i højre margin under overskriften: ”Søg praktikplads”. Det har den store 
fordel, at så er alle elevernes muligheder samlet eet sted, ikke mindst sidstnævnte, som 
hurtigt glemmes, når forsiden er forladt. Skolefolkene ønskede dog at bevare ”Søg god-
kendte virksomheder” på forsiden, fordi det er den funktion, eleverne benytter allermest. 
"Forslaget vil blive finpudset i forhold til diskussionerne på mødet og vil blive  
eftersendt, når diverse afklaringer, herunder en ”test” på elever, har fundet sted. 

Visningen af indikatorerne og specielt beregningsgrundlaget var der til gengæld megen 
diskussion af. Det blev besluttet, at visningen er OK, men at der, som foreslået i rapporten, 
skal benyttes både bjælker og landkort. 

Synspunkter fra diskussionen af praktikplads-indikatorer: 

• Det er endnu ikke afklaret, om det, der sættes i drift ultimo 2008 er indikatorerne, 
som blot indføres som et par ekstra menupunkter på de offentlige sider; eller om al-
le layout-ændringerne også gennemføres på dette tidspunkt. 

• Der skal vises indikatorer på både uddannelses- og speciale-niveau. Der er ingen 
grund til at afgrænse små specialer bort, dels fordi de i forvejen er offentliggjort i 
UVMs officielle statistik og dels fordi det netop kan være på de meget små specia-
ler, at det er nemt at få plads. 

• Der var megen diskussion om hvordan man mest hensigtsmæssigt kunne opgøre 
tallene på området, dvs. søgende, dem med aftale (herunder skolepraktik) og resten.  

o Der var drøftelser af, om det er muligt at opgøre elever, som er søgende, men 
som ikke lader sig registrere som søgende.  

o Der kom forslag om blot at gøre, som når man opgør ledighed (den samlede 
aktuelle mængde, opdelt i hvad de er i gang med).  

o Der blev argumenteret for holdningen: Vi laver kun statistik på det, vi kan 
tælle og lever således med, at der er nogen, vi ikke kan tælle (mellem 15 og 
45% falder fra I overgangen fra grundforløb til hovedforløb).  

o UVM ønsker, at der tages afsæt i eksisterende data og ikke indhentes nye da-
ta. 

o UVM fortalte, at der kommer et krav til vejledningen på skolerne om, at alle 
elever, der er ved at falde fra, skal til samtale. Det vil i denne sammenhæng 
blive overvejet at udvide kravet til, at resultatet af samtalen registreres i 
EASY-A eller EASY-P.  



Side 4 

• Benyt ikke ordet ”Ansættelse” i forbindelse med vejledning i systemet, det er poli-
tisk sprængstof. 

• Vi skal ikke gøre andet end at henvise til faglige organisationer mht. overenskom-
ster. Vi må kun citere loven. Enhver gradbøjning kan ”støde” den ansvarshavende 
organisation. Man kan heller ikke regne med, at overenskomsten er ens pr. uddan-
nelse eller speciale. Der er fx stor forskel på at være kontorassistent i en smedevirk-
somhed og i en handelsvirksomhed. 

• Rapporten gør for lidt ud af UU-centrenes ansvar i forhold til elever, der søger 
praktikplads på adgangsbegrænsede uddannelser og elever, der er ved at falde fra.  

• Centrene vil gerne have koder til praktikpladsen.dk, men det er fordi de ikke ved, at 
alle menupunkterne på forsiden kan tilgås uden brug af koder. Rene foreslog at 
skrive en lille vejledning målrettet UU-centrene, som John efterfølgende kan ”pak-
ke ind” i UVM-formuleringer. John vil desuden snakke med UVMs Vejlednings-
kontor 

• Vi skal være meget opmærksomme på balancen i systemet mellem virksomhed og 
elev og mellem formidling og information. Hvad er systemets formål? Har det ryk-
ket sig er det OK, så længe det sker bevidst.  

 

Punkt 4: Prioritering af ønsker 

Notatet ”De væsentligste ønsker til praktikpladsen.dk” var udgangspunktet for en runde 
om, hvilke ønsker der generelt er til systemet. Ønskerne i notatet er udvalgt af UNI•C 
blandt de mange flere ønsker, der kendes. 

Da konsekvenserne af finansloven for 2008 ikke er afklaret endeligt endnu, har det ikke 
været muligt endeligt at fordele bevillingen fra UVM på de forskellige systemer, UNI•C 
har ansvaret for. Det vides derfor ikke, hvor mange af ønskerne, der kan imødekommes. 
Prioriteringen af ønskerne havde således primært til formål at rådgive UNI•C om række-
følgen for imødekommelse af ønskerne. 

Notatet er blevet finpudset i forhold til kommentarerne på mødet og er sendt til priorite-
ringsgruppen sammen med dette resume. 

 

Punkt 5: Eventuelt, herunder fastsættelse af evt. nye møder 

Julia, René, UNI•Cs statistik-afdeling og John mødes den 10. april for at få afklaret, hvilket 
datagrundlag, der skal anvendes til indikatorerne. 

Næste møde i prioriteringsgruppen finder sted den 16. juni kl. 10.30 i UNI•C. Mødets for-
mål er at tage stilling til det forholdsvis færdige design, der foreligger på dét tidspunkt. 

Næste gang prioriteringsgruppen herefter indkaldes, bliver når systemet skal testes, hvilket 
forventes at ske i november 2008.  



Side 5 

Der blev undervejs talt en del om, hvordan man kan udbrede kendskabet til og fordelene 

ved praktikpladsen.dk overfor virksomhederne. Det blev foreslået, at hvis et fagligt udvalg 
vil gennemføre en kampagne, så kan datagrundlaget tilvejebringes via UNI•C, som ”til 
gengæld” vil bede om, at virksomhederne oplyses om deres brugernavn og adgangskode til 
praktikpladsen.dk. Et andet (og bedre) forslag er, at når et fagligt udvalg sender et godken-
delsesbrev til en virksomhed, så oplyses brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk i 
brevet. 

 

Venlig hilsen  

René Dommer 

Projektleder for UNI•Cs praktiksystemer til erhvervsskolerne 


