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Version 06.1  
 
Den 30. marts 2006 blev praktikpladsen.dk opdateret, med hængepartier fra den store op-
datering i februar, samt som følge af en præsentation af februar-opdateringen for den de-
signgruppe, der er nedsat til at følge udviklingen af praktikpladsen.dk. 

 

Generelt 
 
Følgende 3 uddannelser er rene skoleuddannelser, dvs. uden praktikforløb:  

• 1435 Byggemontagetekniker 
• 1465 Web-integrator 
• 1940 Sundhedssekretær 

Disse 3 har fejlagtigt fremgået på praktikpladsen.dk. De er nu slettet, dvs. elevers evt. 
praktikønsker og virksomheders evt. anmodninger om godkendelse til en af disse uddan-
nelser er slettet i praktikpladsen.dk.  
 
 
Der blev skiftet princip i version 05.1, så læresteder i praktikpladsen.dk kan overskrives 
med oplysninger fra EASY-P, selv om lærestedet har været logget ind i praktikpladsen.dk. 

• Princippet blev dog ikke skiftet hele vejen rundt, for hvis en godkendelse passive-
res i EASY-P, så fjernes den ikke fra praktikpladsen.dk, hvis lærestedet har været 
logget ind.  

• Denne rest af det forladte princip er udbedret i denne version. Der røg 347 godken-
delser i svinget på dén konto. 

 
 
Hvis en uddannelse eller et speciale er lukket for optag, fremgik teksten: ”(forældet)” ud 
for uddannelsen/specialet. Denne lidt negative tekst er overalt i systemet ændret til den 
mere neutrale:  ”(ændret)”. 
 
 

UNI•C 



Side 2 

Søg ledige praktikpladser 
 
Der er under dette menupunkt blevet gjort en lille indsats for at henlede opmærksomheden 
på mulighederne under ”Søg godkendte virksomheder”, når man ikke finder noget under 
dette menupunkt. 
 

• Side 1 af 4, højre margin, nyt afsnit nederst: ”Finder du ikke, hvad du søger, så 
prøv: ”Søg godkendte virksomheder”.” 

 
• Side 1 af 4: Hvis du benytter feltet: ”Søg evt. på uddannelse eller speciale” og intet 

finder, kommer du til en side, hvor der stod: ”Der er ingen praktikpladser der mat-
cher din søgning”. Teksten er ændret til: ”Der er ingen ledige praktikpladser, der 
matcher din søgning. <ny linie> Prøv i stedet: ”Søg godkendte virksomheder”, hvor 
du kan finde virksomheder, der er godkendt til det, du søger. Hvis du er heldig, kan 
du få en positiv reaktion på en uopfordret ansøgning.” 

 
Se også under overskriften. Elever”. 
 
 
 
Søg godkendte virksomheder 
 
Side 1 af 4, højre margin, første afsnit er erstattet med: ”Her kan du klikke dig frem til 
virksomheder, der er godkendt til at tage elever i lære i bestemte uddannelser/specialer.” 
 
 
 
Relevante links 
 
”Faglige udvalg for erhvervsuddannelserne” har fået tilføjet følgende beskrivelse: ”Uddan-
nelsesguidens liste over faglige udvalg”.  
 
Følgende links er tilføjet: 

• www.eeo.dk; Erhvervsskolernes elev-organisationen (tekniske skoler) 
• www.handelselever.dk; Landssammenslutningen af handelsskoleelever 
• www.elev-jobs.dk  (primært merkantile elevpladser) 

 
 

 



Side 3 

Elever 
 
Forside, højre margin: Følgende tekst er indført: ”Din profil er grundlaget for din kontakt 
med virksomheder. <nyt afsnit> Du kan søge efter ledige praktikpladser. Finder du ikke, 
hvad du søger, så prøv ”Søg godkendte virksomheder”, hvor du kan finde virksomheder, 
der er godkendt til at tage elever i lære i bestemte uddannelser/specialer.” 
 
Kontakt virksomhed: Det skrevne i feltet ”Kvalifikationer” i profilen kom over på ansøg-
ningen som fast tekst. Det er nu ændret så teksten er redigerbar. 
 

 

Virksomheder 
 
Forside, midten: Der er to typer tekst under hvert link: Den faste tekst og den variable 
tekst. Den variable tekst kommer nu før den faste tekst og er fremhævet, så den fanger 
blikket i forhold til den faste tekst. 
 
Forside, midten, Godkendelse: Den faste tekst er ændret til følgende: ”Her kan du se hvad 
virksomheden er godkendt til. Du kan iværksætte en ny godkendelse. Du kan angive, hvis 
du ikke ønsker uopfordrede ansøgninger.” 
 
Forside, midten, Søg elever: Der er indført en variabel tekst, der angiver, hvor mange ele-
ver, der søger praktikplads indenfor de uddannelser, virksomheden er godkendt til. 
 
Forside, forneden: Bund-grafikken er erstattet af en reklame for Elevplan. Teksten er: 
”Kender du Elevplan? Her kan du finde en oversigt over dine lærlinge med bl.a. uddannel-
sesplaner og skoleophold/-fravær mv.” Der er desuden 3 links: 

• ”Brochure” er et link til http://pub.uvm.dk/2006/virksomhed/ 
• ”Quickguide” er et link til http://pub.uvm.dk/2006/quickguide/ 
• ”Log ind i Elevplan” er et link til www.elevplan.dk 

• Mouse-over er: "Benyt samme brugernavn og adgangskode som til praktik-
pladsen.dk." 

 

 

 

 


