Generelt
Denne opdatering er blevet til, fordi Undervisningsministeriet har besluttet at udvide
praktikpladsen.dk med nogle praktikplads-indikatorer, så man kan få et indtryk af, hvordan
praktikplads- og job-situationen ser ud for den enkelte uddannelse.
Indførelsen af disse indikatorer medførte, at struktur og layout skulle ændres noget. Vi valgte så at
benytte lejligheden til at redesigne hele systemet med andre farver og grafiske udtryk, der afspejler
de principper for opbygning af hjemmesider, der er gældende i dag.
Indførelsen af praktikplads-indikatorer har også medført, at der nu er 4 målgrupper til systemet: De
tre kendte: Elever, virksomheder og vejledere; og den nye: Faglige udvalg, som ud over at kunne
være vejleder, nu også har en rolle med at vedligeholde beskrivelser om deres uddannelser og
specialer; beskrivelser, som kan læses i forbindelse med indikatorerne vedrørende praktikpladssituationen.
Det er ikke tilfældigt, at denne opdatering finder sted tæt på starten af den landsdækkende
kampagne: ”Flere fagfolk, tak” ☺

Har du problemer med at logge ind efter opdateringen?
Hvis du har gemt din adgangskode i din browser kan browseren ikke længere finde ud af at indsætte
adgangskoden, fordi den adresse (url), adgangskoden hænger sammen med, er flyttet. Hvis du ikke
kan huske din adgangskode er der hjælp at hente i ”Glemt adgangskode?” i øverste højre hjørne og
under ”Tip for nye brugere”, begge dele på forsiden af systemet.
Det er blevet nemmere at fremsøge og finde oplysninger
Når man før skulle fremsøge ledige praktikpladser eller godkendte virksomheder, skulle man
igennem 4 skærmbilleder, før man fik en søgeresultatliste; nu klares det hele i ét vindue. Hvis fx
begrebet ”Indgang” ikke rigtig siger én noget, så behøver man slet ikke at tage stilling til dette
mere.
Eleverne har fået faneblade til de sider, der kræver login, hvilket gør det nemmere og hurtigere at
navigere rundt blandt mulighederne.
Faneblade benyttes også i forbindelse med praktikplads-indikatorerne.
Man får nu i langt højere grad end tidligere relevante oplysninger serveret dér, hvor man er. Har
man fx fremsøgt ”Mekaniker” via menupunktet ”Praktikplads-situationen”, får man på samme side
oplyst antal ledige praktikpladser og antal godkendte virksomheder vedrørende ”Mekaniker”.
Oplysningerne serveres som links, så man umiddelbart kan gå målrettet videre i systemet. Man får
også link til job-situationen.

Hvad med siderne ”bag ved” login?

Ændring af indhold og funktionalitet på de sider, hhv. elev, virksomhed og vejleder kommer til, når
der er logget ind, er stort set begrænset til rammerne for den nye grafik og de nye farver.
Der er dog ny funktionalitet i venstremenuen, da de tre forskellige målgrupper kan se hinandens
menupunkter, bortset fra de punkter, der kræver login. Menuerne foldes ud og ind, så man nemmere
kan bevare overblikket over, hvor man er i systemet.
Der er indført en række nye sider til de faglig udvalg, som kun de kan se og som de bruger til
beskrivelser af deres respektive uddannelser og specialer.

Hvorfor står der ”Nedlagt” i parentes ud for nogle specialer?
”Nedlagt” betyder, at specialet er lukket for optag, dvs. elever kan ikke påbegynde en uddannelse i
det givne speciale. Enten er specialet helt nedlagt eller også har det fået en ny betegnelse.
Hvorfor vises specialerne så, hvis de er nedlagt? Det er ikke alle nedlagte specialer, der vises. Man
kan kun se dem, der fortsat er aktivitet på, dvs. hvor der er aktive godkendelser på disse nedlagte
specialer i EASY-P. En godkendelse kan være aktiv, selv om specialet er nedlagt, hvis der er mindst
én aktiv uddannelsesaftale under den.
Kan man se et nedlagt speciale, kan man også se den uddannelse, specialet hører under og den
indgang, uddannelsen hører under. Af den årsag og pga. den seneste reform kan man i
praktikpladsen.dk både se de 12 nye indgange og de 7 gamle indgange, med en række af de
nedlagte uddannelser og specialer, der hører derunder. Der arbejdes løbende på at opdatere i EASYP, så det, der er nedlagt, kan reduceres mest muligt.
Fordelen ved at have det nedlagte i praktikpladsen.dk er, at systemet dermed fortsat indeholder alle
godkendte virksomheder. Slettede vi alle godkendelser på nedlagte specialer, ville der mangle en
masse virksomheder og godkendelser. Problemet med en konkret godkendelse på et nedlagt speciale
vil oftest blive løst, når der skal indgås en uddannelsesaftale, for så bliver godkendelsen opdateret i
dén forbindelse, eller den lukkes og en ny oprettes, på det rette grundlag.
Hvorfor skrive ”nedlagt”; det lyder så drastisk? Det er for at sikre opmærksomhed omkring det
problem, der er. Vi har tidligere forsøgt os med ”Forældet” og ”Ændret”. Førstnævnte blev opfattet
negativt og sidstnævnte blev ikke opfattet. ”Nedlagt” mener vi har en klar signalværdi; erfaringen
vil vise, om det er det rette ord.

