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Generelt 

Praktikpladsen.dk blev opdateret torsdag den 4. oktober 2007 kl. 16.00. 
 
Dette notat beskriver de forbedringer, der er gennemført i denne opdatering. 
 
Detaljer som fx forbedring af tekster i højre-margin, udbedring af småfejl og uhensigts-
mæssigheder samt andre, mindre ting, beskrives dog ikke. 
 
Notatet er delt op, så det henvender sig direkte til de 3 primære målgrupper for opdaterin-
gen, dvs. virksomhedsbrugere, elever og vejledere. Dette fremgår også af indholdsforteg-
nelsen herunder.  
 
Husk du kan benytte indholdsfortegnelsen interaktivt ved at holde Ctrl-tasten nede og så 
klikke på den overskrift, du vil hen til. 
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Specielt for virksomheds-brugere 

 

SE-nr., CVR-nr. og brugernavn 

 
Praktikpladsen.dk modtager sine oplysninger om virksomheder, godkendelser og elever fra 
fødesystemet EASY-P, som er det it-værktøj, erhvervsskolernes administrative personale 
benytter vedrørende praktikområdet. 
 
Den 10. juli blev EASY-P opdateret. Opdateringen indeholdt bl.a. et skift fra SKATs SE-
nr. register til NN Markedsdata´s CVR-nr. register. Dermed indeholder it-systemerne de 
bedst mulige oplysninger om virksomhederne. 
 
Virksomhedens brugernavn er opbygget af bogstaverne ”se”, SE-nummeret, en bindestreg 
og et tal, fx ”se12345678-9”. Brugernavnet indeholder således det SE-nummer, virksom-
heden havde, da den blev oprettet i praktikpladsen.dk. Hvis SE-nummeret – nu CVR-
nummeret - senere er blevet skiftet, afspejler brugernavnet fortsat det gamle SE-nummer. 
 
Fra den 7. marts 2008 giver vi virksomhederne mulighed for selv at bestemme, hvad deres 
brugernavn skal være. Vi må vente til den dato, da brugernavnet til praktikpladsen.dk og 
Elevplan er det samme. Elevplan kan ikke håndtere brugernavne på andre former end 
ovennævnte før denne dato. 
 

Virksomhedens profil 

 

Attention 

 
I menupunktet ”Rediger virksomhedsprofil” er der indført et "Att.:"-felt. Navnet vises på 
stillingsopslag og i den e-mail, der bliver sendt til et fagligt udvalg eller en skole, hvis 
virksomheden anmoder om en ny godkendelse. 
 
Feltet er indført for at undgå, at første linie i adresse-feltet benyttes til at angive attention-
personen. 
 

Virksomhedslogo 

 
I menupunktet ”Rediger virksomhedsprofil” er det nu muligt at tilknytte profilen et virk-
somheds-logo. En ny højre-margin tekst beskriver, hvordan man gør.  
 
Når logo´et er lagt ind, vil det kunne ses i virksomhedsprofilen, på resultatsiden af ”Søg 
godkendte virksomheder” og på virksomhedens stillingsopslag.  
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Virksomhedens godkendelser 

 
Undervisningsministeriet har besluttet, at alle virksomheder, der er godkendt til at uddanne 
erhvervsskole-elever, skal fremgå af praktikpladsen.dk, under menupunktet ”Søg godkend-
te virksomheder”. 
 
Hvis der er god grund til, at en godkendelse ikke skal være der, kan den passiveres i føde-
systemet EASY-P ved henvendelse til en erhvervsskole eller det relevante faglige udvalg. 
Når den passiveres i EASY-P, kan den ikke ses i praktikpladsen.dk. 
 

Forpraktik/trainee 

 
Virksomheder, der er godkendt til at uddanne elever inden for Byggeriets område, Elektri-
ker eller VVS, kan under menupunktet ”Godkendelser” nu tilkendegive, om de vil have 
elever i forpraktik/trainee. 
 
EVU har besluttet, at alle godkendelser vedrørende Elektriker og VVS som udgangspunkt 
også gælder forpraktik/trainee. Disse godkendelser vil derfor være at finde under det nye 
menupunkt: ”Søg forpraktik/trainee”.  
 
Det faglige Fællesudvalg for Struktør, Brolægger og Tagdækker og Det faglige Udvalg for 
Træfagenes Byggeuddannelse har besluttet, at ”Anlægsstruktør, bygningsstruktør og bro-
lægger” og ”Træfagenes Byggeuddannelse” som udgangspunkt ikke automatisk også skal 
gælde ”forpraktik/trainee”, men den enkelte virksomhed kan selv vælge det. 
 
Når man som virksomhed med ovennævnte godkendelser har logget ind i praktikplad-
sen.dk og har klikket på menupunktet ”Godkendelser”, vil ”Udbydes forpraktik/trainee?” 
vises som gengivet herunder, med prik i enten ”Ja” eller ”Nej”. Virksomheden kan som 
nævnt selv ændre på dette. 
 

 
 
Menupunktet ”Søg forpraktik/trainee” fremgår ikke af menuen, når man er logget ind som 
virksomhed. Man skal logge ud for at kunne se det. 
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Stillingsopslag 

 

Rediger stillingsopslag 

 
Feltet: ”Arbejdspladser i hele landet” er slettet. Oplysningen fremgik af stillingsopslag og 
havde i øvrigt den betydning, at stillingsopslaget dukkede op, uanset hvilket amt (nu regi-
on) man søgte på. Nu vil man kun få stillingsopslaget frem, hvis man søger i den region, 
virksomheden tilhører.  

• Der er sendt e-mail til de virksomheder, der har aktive stillingsopslag i praktikplad-
sen.dk og som har benyttet feltet. 

• Feltet erstattes af en ”koncern-facilitet”, hvor man kan udpege et hovedkontor og 
nogle koncernmedlemmer under samme CVR-nr. Som hovedkontor kan du redige-
re profilen på koncernmedlemmer, du kan foretage fælles anmodninger om god-
kendelse og du kan foretage fælles stillingsopslag. Mere om det, når koncern-
faciliteten indføres senere i år. 

 
Spørgsmålet: ”Er opslaget klar til offentliggørelse?”, radioknapperne: ”Ja” og ”Nej, gem 
som kladde”, samt knappen ”Gem” er slettet. 

• I stedet for de slettede knapper er der oprettet 2 nye knapper: ”Offentliggør opslag” 
og ”Gem som kladde”. 

• Når man klikker på knapperne udføres aktiviteten og oplysningerne gemmes auto-
matisk. 
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Specielt for elever 

 

Praktikønsker 

 
I menupunktet ”Rediger profil”, nederst på siden, er der 2 felter under overskriften ”Prak-
tikønsker”. Der står ofte et eller flere praktikønsker fra starten af. Disse er overført fra fø-
desystemet EASY-P. 
 

Ingen praktikønsker registreret 

 
Før kunne du slette alle praktikønsker og gemme profilen uden at have noget praktikønske 
registreret. Det kan du ikke mere. Nu skal der være mindst ét praktikønske. 

• Hvis du ikke har nogen praktikønsker registreret, har du fået en e-mail om dette, 
hvis din e-mailadresse stadig er den, der er registreret i din profil. 

 

Praktikønsker i dubletter 

 
Før kunne det samme praktikønske være registreret flere gange i din profil. Det kan ikke 
lade sig gøre mere. De dubletter, der var, er slettet. 
 

Forældede praktikønsker 

 
Før kunne du vælge uddannelser og specialer, som er forældede, dvs. som du ikke længere 
kan komme i lære i. Det kan du ikke mere. De forældede uddannelser og specialer fremgår 
simpelthen ikke længere af listen, du vælger fra. 

• Hvis du havde forældede praktikønsker, er de blevet slettet. Det har du fået en e-
mail om, hvis du stadig bruger den e-mailadresse, der står i din profil. 

• Hvis du kun havde forældede praktikønsker, er de også fjernet og du er oven i kø-
bet gjort usynlig for virksomhederne. Det er der også sendt e-mail om, både til dig 
og til din skole. Hvis du skal være synlig for virksomhederne i praktikpladsen.dk, 
så tjek for en sikkerheds skyld, om du er det. 

 

”Søg godkendte virksomheder” 

 
Under dette menupunkt har du kunnet finde en række virksomheder og godkendelser, som 
ikke længere findes i virkeligheden. Det skyldes en fejl i systemet, som nu er rettet. Der 
kan dog stadig forekomme forældede oplysninger, da det kommer an på, hvad der sker i 
fødesystemet EASY-P, som benyttes i erhvervsskolernes praktikkontorer.  

• Virksomheder skal huske at opdatere deres data overfor CVR-registret, som opda-
terer EASY-P med oplysninger. 

• De faglige udvalg, som godkender virksomhederne til at uddanne elever, skal huske 
enten at gøre skolerne opmærksomme på ændringer i godkendelser, eller selv indta-
ste ændringerne i EASY-P. 

• Skolerne skal registrere de ændringer, de bliver opmærksomme på. 
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Beskrivelse målrettet vejledere (skolefolk) 

 

Fra SE-nr. til CVR-nr. 

 
I praktikpladsen.dk kaldes læresteder jo for virksomheder, men da der reelt er tale om læ-
resteder, kaldes de herefter det, for at kunne beskrive ændringerne så præcist som muligt. 
 
Med opdateringen af EASY-P den 10. juli skiftede vi fra SKAT´s virksomhedsregister til 
Navne&Numre Markedsdata´s ditto. Sidstnævnte baserer sig på CVR-registret. Som følge 
heraf er alle forekomster af ”SE” udskiftet med ”CVR”.  
 
Undtagelsen er lærestedernes brugernavne, der fortsat hedder fx ”se12345678-9”. Når et 
lærested oprettes i praktikpladsen.dk, får det et brugernavn, der består af bogstaverne ”se”, 
SE/CVR-nummeret og lærestedets løbenummer. Lærestedets brugernavn og adgangskode 
sendes videre til Elevplan, så lærestedet kan benytte samme sæt koder til at logge ind i 
Elevplan. Praktikpladsen.dk kan ikke ændre på brugernavnets opbygning, før Elevplan kan 
håndtere det. Det kan det fra den 07.03.08. 
 

Lærestedsflytninger i EASY-P, konsekvenser 

 

Generelt 

 
Der gennemføres jævnligt lærestedsflytninger i EASY-P, dvs. et lærested og hvad der måt-
te være derunder af godkendelser og aftaler, flyttes fra et CVR-nr. til et andet. I forbindelse 
med oprydningen forud for overgangen fra SE til CVR og i forbindelse med strukturrefor-
men er der blevet flyttet rigtig mange læresteder. Vi går snart i gang med at forberede at 
kunne benytte produktionsenheder. I den forbindelse vil der igen ske en lang række lære-
stedsflytninger. 
 

Nummer i brugernavn og i øvrigt 

 
Selv om brugernavnet evt. angiver et forældet CVR-nr. ved Praktikpladsen.dk godt, hvilke 
læresteder der hører til hvilke virksomheder, fordi systemet kigger på ”læresteds-identen”, 
som kan ses i EASY-Ps PL01. Læresteds-identen ændrer sig aldrig, men er altid en entydig 
angivelse af et bestemt lærested.  
 
Hvis du bruger ”Søg virksomheder” til at søge efter et lærested ud fra det CVR-nr., der 
fremgår af brugernavnet og hvis du får et forkert resultat, så er det sandsynligvis fordi læ-
restedet har fået et nyt CVR-nr. Hvis du ikke kender dette, må du søge efter lærestedet via 
navnet. 
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Dubletter af CVR-nr. og løbenr. 

 
Når et lærested flytter CVR-nr., i EASY-P, får lærestedet det lavest mulige løbenr. under 
det nye CVR-nr. Det kan give nogle problemer i praktikpladsen.dk, som husker samtlige 
CVR- og løbenumre, der har været anvendt. Et lærested kan ikke oprettes i praktikplad-
sen.dk, hvis det har en tidligere anvendt kombination af CVR-nr. og løbenr.  
 
Eksempel: Lærested A flytter fra CVR-nr. 1 til CVR-nr. 2. Under CVR-nr. 2 var der en-
gang et lærested B, der havde løbenr. 10. Lærested B er for længe siden flyttet hen til 
CVR-nr. 3. Løbenr. 10 er således ledigt under CVR-nr. 2 og dette løbenr. får lærested A så 
tildelt. Når lærested A skal oprettes under CVR-nr. 2 kan det ikke lade sig gøre, fordi prak-
tikpladsen.dk ved, at kombinationen CVR-nr. 2 og løbenr. 10 allerede findes i systemet. Så 
bliver lærested A afvist og kan ikke findes i praktikpladsen.dk. 
 
Der er valgt en ”quick-and-dirty”-løsning på problemet: Opstår ovennævnte situation, læg-
ger praktikpladsen.dk simpelthen 100 til løbenummeret. I forhold til eksemplet kan lære-
sted A nu godt komme ind under CVR-nr. 2, fordi det registreres som CVR-nr. 2 og lø-
benr. 110. 
 
Problemet er ikke enormt stort; der er fundet 16 eksempler på det. 
 
 

Godkendelser 

 
Det skal være sådan, at når en godkendelse passiveres i EASY-P, så skal den ikke være 
synlig på praktikpladsen.dk. Det er konstateret, at dette tjek ikke har været der. Beklagelig 
fejl. Tjekket er indført nu.  
 
Adgangskravene for, at en godkendelse vises i praktikpladsen.dk, er herefter følgende: 

• Godkendelsen skal være aktiv. 
• Godkendelsen må ikke indeholde begrænsningskoderne: 1092 (Kun til forsøg, flex-

kombinationsaftaler), 1097 (Kun til VFU (virksomhedsforlagt undervisning)) eller 
1099 (Kun til dyrepasser-elever med andet speciale). 

• Godkendelser med 1097 slippes dog igennem til praktikpladsen.dk, hvis der ligger 
en aftale herunder med aftaletype 1082 (Delaftale, skolepraktik), og denne aftale 
ikke er afsluttet med 1106 (Underkendt af fagligt udvalg) eller 1107 (Annulleret). 

 
I forbindelse med opdateringen er der fjernet 12.002 godkendelser fra praktikpladsen.dk. 
 

• På 15 af disse godkendelser er der udarbejdet stillingsopslag (6 aktive og 9 klad-
der). Disse godkendelser slettes ikke, men ændres til at være midlertidige. Der vil 
så være 3 måneder til at få disse 15 godkendelser til at stemme overens i EASY-P 
og praktikpladsen.dk. Der er sendt e-mail til de berørte virksomheder og skoler om 
godkendelsernes nye status og en opfordring til at få EASY-P og praktikpladsen.dk 
til at stemme overens. 
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Håndtering af uddannelser og specialer, der er lukket for optag 

 
Hidtil har det været muligt for elever at vælge praktikønsker på uddannelser og specialer, 
der er lukket for optag. Ligeledes har det været muligt for virksomheder at anmode om 
godkendelse til uddannelser og specialer, der er lukket for optag. 
 
Forekomster af uddannelser og specialer, der er lukket for optag, kan ses ved, at der efter 
specialet er betegnelsen ”(ændret)”. 
 
En forældet uddannelse/speciale fremgår af systemet, så længe der er et praktikønske, en 
godkendelse eller et stillingsopslag på denne uddannelse/speciale. 
 

Praktikønsker 

 
Der er ryddet op i forældede praktikønsker på følgende måde: 

• Elever kan ikke længere vælge praktikønsker på uddannelser/specialer, der er luk-
ket for optag. De fremgår simpelthen ikke af listen over hhv. uddannelser og speci-
aler i elevens ”Rediger profil”. 

• Eksisterende praktikønsker på forældede uddannelser/specialer er slettet fra syste-
met.  

o På usynlige elever er forældede ønsker blevet fjernet automatisk, uden at der 
er givet besked til nogen. 

o På synlige elever fjernes forældede ønsker også automatisk og der er blevet 
givet besked til skoler og elever, afhængigt af, om eleven kun havde foræl-
dede praktikønsker; om eleven har både forældede og aktuelle praktikøn-
sker og om eleven slet ingen praktikønsker har. 

• Disse 3 situationer er allerede beskrevet på AdmSys´en. Se evt. her: 
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/nyheder/2007/09131342pep.html  

 
De elever, der kun havde forældede praktikønsker og som derfor er blevet gjort usynlige, 
har fået en e-mail om dette og de relevante skoler har også fået besked. Om alle eleverne 
har fået e-mail´en kommer an på, om den enkeltes e-mailadresse i praktikpladsen.dk fortsat 
er den gyldige. Desuden er der 9 elever, der ikke har fået besked om usynliggørelse og som 
der heller ikke er givet besked til skolerne om. Skolerne bør derfor være opmærksomme 
på, om alle elever har den rette status i praktikpladsen.dk. Det kan fx ske ved at foretage en 
person-søgning i EASY-P med brug af kontaktkoderne 9501, 9502, 9503.  
 
I forbindelse med opdateringen undersøger vi igen, om der er elever, der falder ind under 
de 3 kategorier. Er der det, sender vi e-mail til dem og skolerne igen. 
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Godkendelser 

 
Der ryddes op i forældede godkendelser på følgende måde: 

• Man kan ikke længere anmode om godkendelse på forældede uddannel-
ser/specialer. 

 
Bortset fra ovenstående styres oprydningen fra EASY-P: 

• EASY-P konsulenterne rydder løbende op i samtlige godkendelser via det såkaldte 
masse-godkendelses-program, hvor de på én gang kan versions-opdatere eller pas-
sivere alle godkendelser på et givent speciale. 

• Uddannelsesnævnet har bedt om nogle faciliteter i EASY-P, som kan afsløre virk-
somheder, der skal have passiveret godkendelser. Dette forventes gennemført i år. 

• Finn Togo fra UVM har uden højlydte protester i styre- og designgruppen fastslået, 
at alle godkendelser, der er mere end 3 år gamle, automatisk skal passiveres. 

 

Stillingsopslag 

 
Der ryddes op i stillingsopslag på følgende måde: 

• Man kan ikke længere oprette stillingsopslag på forældede uddannelser/specialer. 
 
Der foretages ikke noget i forbindelse med eksisterende, aktive stillingsopslag på forælde-
de uddannelser/specialer.  

• Problemet forsvinder, efterhånden som stillingsopslagene overskrider ansøgnings-
fristen. Hvis de skal fornyes, kan det ikke lade sig gøre på forældede uddannel-
ser/specialer. 

• Hvis en virksomhed og en elev bliver enige om at indgå en uddannelsesaftale på en 
forældet uddannelse/speciale, opdager skolen det jo og sørger for, at der indgås en 
aftale på et korrekt grundlag. Dette er bedre end at fjerne aktive stillingsopslag, er 
vurderingen. 

 
 

Håndtering af elevers manglende eller dublerede praktikønsker 

 

Manglende praktikønsker 

 
Indtil opdateringen kunne en elev slette praktikønsker og efterlade felterne tomme, så der 
slet ingen praktikønsker var i elevens profil. Der var godt nok en stjerne ud for feltet ved-
rørende praktikønske, som markering af, at feltet skal være udfyldt, men det behøvedes det 
altså ikke at være alligevel.  
 
Efter opdateringen skal feltet udfyldes. Elever uden praktikønske har fået tilsendt en e-mail 
med opfordring til at få registreret praktikønsker, som beskrevet tidligere. Når en elev uden 
praktikønske herefter går ind på siden ”Rediger profil” kan de ikke gå ud igen, før der er 
registreret mindst eet praktikønske. 
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Dublerede praktikønsker 

 
Indtil opdateringen var det sådan, at en elev godt kunne registrere et praktikønske, selv om 
det allerede var registreret i elevens profil, fx fordi det var overført fra EASY-P. 
 
Det er der elever, der har gjort. Det har som konsekvens, at når en virksomhed så benyttede 
menupunktet ”Søg elever”, står der et tal foroven, fx ”73 elever søger praktikplads inden 
for det, virksomheden er godkendt til. Se eleverne”. Når man så klikker på dette link, kom-
mer man til elev-oversigtssiden, hvor der fremgår et andet tal. 
 
Dubletter er jo noget rod, så nu er der lukket for, at eleven kan oprette praktikønsker, som 
allerede er registreret i elevens profil. 
 
Der er desuden ryddet op, så der ikke længere findes dublerede praktikønsker i praktik-
pladsen.dk. Dermed er ovennævnte tal herefter også altid ens. 
 
Der sendes ikke e-mails til elever eller skoler i den anledning, da dubletterne ingen reel 
betydning har. 
 

Menupunkterne ”Søg …” 

 

Amter -> regioner 

 
De såkaldte ”søge-wizards”, dvs. de 4-5 sider, man bliver ledt igennem, er blevet opdateret 
i forbindelse med den strukturreform, der blev gennemført ved årsskiftet. Således er side 4 
ændret fra at være en afgrænsning på amter til at være en afgrænsning på regioner. 

• Læresteder og elever er tilknyttet postnumre (ikke kommuner). Mapningen mellem 
postnumre og amter er ændret til mapning mellem postnumre og regioner. 

• Praktikpladsen.dk kan ikke pt. håndtere, at et postnummer hører til mere end én re-
gion. Der er registreret et ønske om at kunne håndtere dette. 

 

Søgeresultater, trekanten 

 
Nogle brugere bliver meget forvirrede, når de har klikket på trekanten for at se yderligere 
oplysninger og vil tilbage igen, for hvordan kommer man det? Jo, man klikker da bare på 
der, hvor trekanten var! For mange brugere siger det ikke sig selv. Nu er trekanten der altid 
og den drejer sig, når der klikkes på den. 
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”Søg elevbrugere” og ”Søg virksomheder” 

 

Adgangskode 

 
Kolonnen ”Adgangskode” med indhold er fjernet fra det umiddelbart synlige på resultatsi-
den, af sikkerhedsmæssige hensyn. Adgangskoden kan dog stadig ses ved klik på trekanten 
ved navnet. 
 
Dette gør det fremover lidt mere besværligt for vejledere at sende oplysning om bruger-
navn og adgangskode til elever, virksomheder og vejleder-kolleger. Det vurderes imidler-
tid, at de nødvendige, ekstra klik opvejes af den øgede sikkerhed for, at adgangskoder af-
sløres utilsigtet, fx hvis vejlederen forlader skærmen med siden vist på skærmen eller hvis 
en person med uhæderlige hensigter kigger vejlederen over skulderen. 
 

Sortering 

 
Sortering ved klik i kolonne-navne har givet uforståelige resultater:  

• Sortering kan ikke lade sig gøre ved mere end 1000 hits i søgeresultat. Det kan 
Oracle ikke håndtere. Løsning: Sortering er fjernet som mulighed i disse tilfælde. 

• Sortering virker ved hits under 1000. Hvis det ser ud, som om det ikke virker, skyl-
des det typisk, at navnet i EASY-P ved en fejl er registreret med et foranstillet mel-
lemrum. Der er foretaget en rettelse, så foranstillede mellemrum ignoreres. 

 

”Søg godkendte virksomheder” 

 
Virksomheder kan på deres side med godkendelser vælge at frabede sig uopfordrede an-
søgninger i op til 6 måneder pr. godkendelse. 

• På søgeresultatsiden vistes dette med teksten: ”Ønsker ikke elever på denne uddan-
nelse for tiden”.  

• På resultatsiden vistes dette med teksten: ”Ønsker ikke elever for tiden”. 
Begge steder er teksten erstattet med: ”Ansætter ikke elever for tiden”. 
 
Geografisk søgning (side 4) og søgeresultatsiden:  

• Før opdateringen den 4. oktober afgrænsede vi på amter. Efter opdateringen af-
grænser vi på regioner, men viser stadigvæk kun 200 hits. Det betyder, at man me-
get oftere end før ikke får virksomheder fra det område, man ønsker, da regioner jo 
omfatter meget større områder end amter gjorde. Vi har taget konsekvensen og har 
pr. 8.11.07 ændret grænsen, så der kan vises op til 500 hits. 

• Søgeresultatsiden, første højre-margin-tekst: "Søgningen fandt xxx virksomheder 
..." indledes med en informations-trekant, så der er større chance for, at brugerne 
opdager teksten. 
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Relevante links 

 
Cirius er ny på denne side. Der linkes på følgende måde: "Cirius: Uddannelse i udlandet, 
Praktik i Udlandet", hvor "Uddannelse i udlandet” er et link til www.ciriusonline.dk og 
"Praktik i Udlandet" er et link til www.piu.dk. 
 
Alle links har fået forklarende tekster. Når der er tale om afskrift fra den pågældende 
hjemmeside, fremgår teksten i citationstegn. 
 
Jobzonen har ændret på deres hjemmeside, så nu linkes der til: 
http://www.jobzonen.dk/For%20jobsoegere/Jobsoegning.aspx 
 
"Træets kompetenceformidling" er ændret til: "Træ- og Møbelindustriens Kompetencecen-
ter". Det underliggende link: ”www.traefremtid.dk/ung_laereplads.asp” bevares. 

 

Kontakt denne tjeneste 

 
Webmaster modtager mange henvendelser fra brugere, der ikke kan huske brugernavn 
og/eller adgangskode. For at reducere antallet af disse henvendelser er indført følgende: 
 
Teksten i højre-margin gør opmærksom på, hvad man skal gøre, hvis man har glemt bru-
gernavn, adgangskode eller e-mailadresse.  
 
Oven over kontaktformularen er der nu et link til siden "Glemt adgangskode?". 
 
Hvis brugeren skriver en tekst i Emne eller indhold, der indeholder et eller flere af ordene: 
”bruger”, ”brugernavn”, ”kode”, ”adgang” eller ”adgangskode”; vil brugeren blive stillet 
følgende spørgsmål: ”Ønsker du at få dit brugernavn og adgangskode sendt via e-mail?” 
Spørgsmålet stilles, når der klikkes på ”send” og hvis feltet ”E-mailadresse” er udfyldt.  

• Svarer brugeren nej sendes det skrevne til webmaster. 
• Svarer brugeren ja, får brugeren et af følgende 3 svar: 

o Hvis e-mailadresse ikke findes: "Denne e-mailadresse er ikke registreret i 
din profil. Hvis du ikke kan komme i tanke om denne skal du henvende dig 
på skolens praktikkontor." 

o Hvis e-mailadresse er unik: "Brugernavn og password er sendt til <email>." 
o Hvis e-mailadresse benyttes af flere brugere: "Da mere end én benytter den 

indtastede e-mailadresse kan denne funktion ikke benyttes. Henvend dig til 
skolens praktikkontor eller benyt konvolut-ikonet nede i højre hjørne." 

 
Webmaster-tjansen går på skift mellem Anne Birch (praktik-konsulent på Ålborg HS), 
Birgit Heinsen (praktik-konsulent på CPH West) og René Dommer (projektleder i UNI•C). 
 
E-mailadresse benyttes af flere brugere i de tilfælde, hvor en vejleder fra en skole eller et 
fagligt udvalg benytter sin egen e-mailadresse i virksomhedens profil, for på den måde at 
tage imod de henvendelser, der måtte komme til virksomheden. 
 
Elever kan ikke have samme e-mailadresse. Hvis en elev forsøger at indtaste en e-
mailadresse, der i forvejen benyttes i praktikpladsen.dk, afvises den.  
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Forpraktik/trainee 

 
Der findes ”forpraktik” (inden for Byggeriets Uddannelser, VVS og Elektriker), ”trainee” 
(Inden for Industriens Uddannelser) og Ny Mesterlære (alle øvrige uddannelser).  
 
Ny Mesterlære registreres i EASY-P som en ordinær uddannelsesaftale (dog med særlig 
praktikadgangsvejskode) og vises dermed i praktikpladsen.dk. Forpraktik- og trainee-
forløb registreres ikke i EASY-P, som aftaler, men UVM har ønsket, at det fremgår i prak-
tikpladsen.dk, af virksomheders godkendelser, om de udbyder forpraktik/trainee. Derfor er 
der indført et nyt menupunkt ”Søg forpraktik/trainee” og der er indført en ny begræns-
ningskode i EASY-P, nærmere betegnet statuskode 1410 ”forpraktik/trainee”. 
 
Forpraktik/trainee kan du læse om her: http://pub.uvm.dk/2005/mesterlaere/kap02.html. 
 
Det er primært de faglige udvalg selv eller UNI•C, på foranledning af et fagligt udvalg, der 
registrerer denne kode i EASY-P, men EASY-P brugere på skolerne kan også ”risikere” 
henvendelser fra faglige udvalg eller virksomhederne i den annledning. 
 
Under menupunktet ”Søg forpraktik/trainee”, der virker ligesom ”Søg godkendte virksom-
heder”, kan du søge dig frem til virksomheder, der udbyder forpraktik/trainee. Søge-
wizard´en virker her efter samme princip som i andre sammenhænge: Det, der er noget 
under, er fremhævet, resten er dimmet. 
 
Efter aftale med EVU (El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat) er statuskode 1410 
registreret i EASY-P på alle aktive godkendelser under 1420 ”VVS-uddannelsen” og 1430 
”Elektriker”. Dermed vises alle disse godkendelser under det nye menupunkt.  
 
På virksomhedens godkendelsesside i praktikpladsen.dk kan den enkelte virksomhed pr. 
godkendelse se status på forpraktik/trainee, for de uddannelser, hvor det er en mulighed. 
For VVS og Elektriker er status som udgangspunkt ja. 
 

 
 
Hvis virksomheden fravælger forpraktik/trainee, dvs. klikker på ”Nej” og derefter klikker 
på ”Gem”, slettes den registrerede statuskode 1410 automatisk i EASY-P. 
 
Efter aftale med Det faglige Fællesudvalg for Struktør, Brolægger og Tagdækker og Det 
faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse KAN hhv. 1380 ”Anlægsstruktør, byg-
ningsstruktør og brolægger” og 1390 ”Træfagenes Byggeuddannelse” udbydes som ”for-
praktik/trainee”. 1410 er ikke registreret på disse godkendelser i EASY-P. Derfor er status 
på forpraktik/trainee for disse uddannelser som udgangspunkt nej. 
 
Industriens Uddannelser har ikke endnu meddelt UNI•C, hvilke uddannelser under deres 
paraply, ordningen skal gælde for, men når det meddeles, indføres det. 
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Felterne ”Brugernavn” og ”Adgangskode” 

 
Hvis du taster forkert i et af disse felter, er der efter denne opdatering hjælp at hente i tek-
ster i højre-margin. 
 
 

Funktionen ”Glemt adgangskode?” 

 
Når brugeren indtaster en e-mailadresse får han/hun et af følgende 3 svar: 

• Hvis e-mailadresse ikke findes: "Denne e-mailadresse er ikke registreret i din pro-
fil. Hvis du ikke kan komme i tanke om denne skal du henvende dig på skolens 
praktikkontor." 

• Hvis e-mailadresse er unik: "Brugernavn og password er sendt til <email>." 
• Hvis e-mailadresse benyttes af flere brugere: "Da mere end én benytter den indta-

stede e-mailadresse kan denne funktion ikke benyttes. Henvend dig til skolens 
praktikkontor eller benyt konvolut-ikonet nede i højre hjørne." 

 
 

Rediger profil, virksomheder og elever 

 
Foranlediget af, at felterne til praktikønsker i elevens profil var for korte til at vise tilstræk-
keligt med tekst vedrørende specialebetegnelser på fx "Handelsuddannelse med specialer", 
er alle felter på denne side gjort lige brede, undtagen felterne til postnr. og telefonnr., som 
er nøjagtig halvt så brede.  
 
Ændringen gælder både elevens og virksomheden side vedrørende profil. 
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Virksomhed 

 

Virksomhedslogo 

 
I menupunktet ”Rediger virksomhedsprofil” er det nu muligt at tilknytte profilen et virk-
somheds-logo. En ny højre-margin tekst beskriver, hvordan man gør.  
 
Når logo´et er lagt ind, vil det kunne ses i virksomhedsprofilen, på resultatsiden af ”Søg 
godkendte virksomheder” og på virksomhedens stillingsopslag.  
 

Attention 

 
I menupunktet ”Rediger virksomhedsprofil” er der indført et "Att.:"-felt.  
 
Årsagen til ønsket er primært, at det er konstateret, at nogle ynder at lade første linie i virk-
somhedens adresse være: "Att.: <person>". Det giver en forskel mellem praktikpladsen.dk 
og EASY-P med heraf følgende uhensigtsmæssige e-mails til EASY-P brugerne. 
 

• "Søg godkendte virksomheder", resultatsiden: Oplysningen vises ikke, og det skal 
den heller ikke, af samme årsag som tlf.nr. ikke vises, nemlig virksomhedens behov 
for ikke at blive forstyrret for meget.  

• Anmodning om godkendelse: Oplysningen vises på e-mail´en til det faglige udvalg 
/ skolen. 

• Stillingsopslag: Oplysningen vises. 
 

Godkendelses-siden, ny information 

 
Godkendelse: Informationsniveau´et er hævet på denne side, så det nu også fremgår, hvis 
man har et aktivt stillingsopslag. I givet fald erstattes nederste linie pr. godkendelse (”Uop-
fordrede …”) med: ”Opslag udløber <dato>”. Når opslaget ikke længere er aktivt, vises 
”Uopfordrede ...” igen. 
 
Et aktivt stillingsopslag er stærkere end en ”frabedning” af ansøgninger, både på virksom-
hedens godkendelsesside og på resultatsiden i ”Søg godkendte virksomheder”. 
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Rediger stillingsopslag 

 
Feltet ”Ansøgningsfrist” er intelligent og accepterer alle mulige indtastninger. Vejlednin-
gen ved siden af feltet (dd.mm.åååå.) er derfor fjernet. Feltet er desuden gjort lidt længere, 
så man kan se hele datoen, selv om man benytter formatet dd-mm-åååå. 
 
Feltet: ”Arbejdspladser i hele landet” er slettet. Oplysningen fremgik af stillingsopslag og 
havde i øvrigt den betydning, at stillingsopslaget dukkede op, uanset hvilket amt (nu regi-
on) man søgte på. Nu vil man kun få stillingsopslaget frem, hvis man søger i den region, 
virksomheden tilhører.  

• Der er sendt en e-mail til de virksomheder, der har aktive stillingsopslag i praktik-
pladsen.dk og som har benyttet feltet. 

• Oplysningen erstattes af en ”koncern-facilitet”, hvor man kan udpege et hovedkon-
tor og nogle koncernmedlemmer under samme CVR-nr. Som hovedkontor kan du 
redigere profilen på koncernmedlemmer, du kan foretage fælles anmodninger om 
godkendelse og du kan foretage fælles stillingsopslag. Mere om det, når koncern-
faciliteten indføres senere i år. 

 
Spørgsmålet: ”Er opslaget klar til offentliggørelse?”, radioknapperne: ”Ja” og ”Nej, gem 
som kladde”, samt knappen ”Gem” er slettet. 

• I stedet for de slettede felter er der oprettet 2 nye knapper: ”Offentliggør opslag” og 
”Gem som kladde”. 

• Alle knapper bevirker, ved klik på dem, ud over den beskrevne funktionalitet, at 
opslaget bliver gemt. 

 
 
 


