
 

 

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse 

Af Anne Birch 

Den 21. august 2014 er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 14.1.  
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1 Virksomheder 

 

1.1 Stillingsopslag løsrives fra godkendelser 
Hvis en virksomhed tidligere har haft et stillingsopslag på en godkendelse, hvor ud-

dannelsen eller specialet blev lukket for optag, er godkendelsen forsvundet fra 

praktikpladsen.dk, og stillingsopslaget har derfor ikke kunnet gemmes uden en god-

kendelse at være hæftet op på.  

Virksomheden har i disse tilfælde modtaget en mail om, at stillingsopslaget blev 

slettet. 

For at give virksomheden muligheden for at bevare stillingsopslaget og kunne gen-

bruge det til en ny eller helt anden godkendelse, er siden ændret på følgende vis: 

 

I stedet for som udgangspunkt at vise godkendelserne, vises nu som udgangspunkt  

 Titlen på opslaget 

 Status på opslaget 

 Den godkendelse, opslaget er oprettet på 

 Kolonnen ”Rediger”, hvor man ved at vippe pilen kan vælge mellem ”Redi-

ger”, ”Vis”, ”Opret kopi” og ”Slet” 

”Opret kopi” giver bl.a. følgende muligheder: 

 Man kan på den samme godkendelse have to forskellige stillingsopslag, 

f.eks. hvis man ønsker at ansætte elever med to forskellige ansøgningsfri-

ster eller med to forskellige profiler. 

 Man kan genbruge teksten fra et stillingsopslag til et opslag på en helt an-

den godkendelse. 

 

 

 

 

 

 



 Side 3 af 8 

 

 

 

Her er der valgt ”Opret kopi” af opslaget ”Sanistål søger 15 elever til hele landet”: 

 

Læg mærke til, at feltet ”Titel på opslag” viser, at der er tale om en kopi. 

Feltet ”Uddannelse/speciale” er nyt, og hvis man vipper pilen, får man vist alle virk-

somhedens godkendelser, og kan nu vælge den ønskede godkendelse. 

 

Hvis et opslag oprindeligt er oprettet på en godkendelse, som ikke længere findes, 

f.eks. uddannelse 1500, Mekaniker, vil denne godkendelse ikke kunne vælges, og 

der vil på oversigtssiden ikke blive vist godkendelse i kolonnen ”Uddannel-

se/speciale”. 
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1.2 Max. ansøgningsfrist ved midlertidige godkendelser 
Når en virksomhed anmoder om en midlertidig godkendelse, kan den med det 

samme oprette et stillingsopslag på godkendelsen. 

Hvis ikke godkendelsen gøres permanent inden for 90 dage og registreres I EASY-P, 

forsvinder den fra praktikpladsen.dk, og opslaget inaktiveres derfor. Opslaget vil 

dog med ændringen beskrevet i afsnit 1.1 stadig blive gemt. 

For at advisere virksomheden om dette, er der derfor nu indført følgende begræns-

ning ved stillingsopslag på midlertidige godkendelser: 

Ansøgningsfristen kan kun sættes til 89 dage efter datoen for oprettelsen af den 

midlertidige godkendelse, og virksomheden vil - som virksomheder med opslag på 

permanente godkendelser - modtage en mail 7 dage før ansøgningsfristens udløb 

med meddelelse om at opslaget nedtages. 

 

1.3 E-mail og kontaktperson skal angives ved anmodning om 
godkendelse 

For at lette de faglige udvalgs og de merkantile praktikkonsulenters kontakt til virk-

somheder, der anmoder om ny godkendelse via praktikpladsen.dk, er det nu obliga-

torisk at angive navn, telefonnummer og e-mail på den person, der anmoder om 

godkendelsen. 

 

1.4 Ny henvisning til oprettelse eller ændring af p- enhed 
Når en virksomhed ændrer i stamdata, bliver den nu henvist til at ændre på virk.dk 

via dette link: http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/P-enhedsloesningen.  

 

 

  

http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/P-enhedsloesningen
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2 Elever 

 

2.1 Elever med udenlandsk postnummer 
Praktikpladsen.dk har tidligere krævet 4-cifrede postnumre, og derfor har elever 

med udenlandsk adresse ikke kunnet gemme deres postnummer. 

Hvis udenlandske elever klikker af i feltet ”Udenlandsk adresse”, ændres postnum-

merfeltet til et fritekstfelt: 

 

 

2.2 Mails til elever om aftaleudløb – nu 2 måneder før 
Elever, der via fanebladet ”Beskeder” abonnerer på mails eller sms om aftaleudløb, 

har tidligere modtaget besked på dagen for aftaleudløbet. 

Dette er ændret, så de nu modtager besked 2 måneder før aftaleudløbet for at give 

dem mulighed for at søge uopfordret i god tid inden aftaleudløb. 
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3 Vejledere 

 

3.1 Flere skoler kan se en elev 
For at støtte op om arbejdet i praktikcentre, der får elever fra andre skoler, er der 

nu givet mulighed for, at en elevprofil kan fremsøges og ses af såvel kontaktskolen 

som praktikcenterskolen, hvis disse er forskellige. 

Så længe praktikcenterskolen ikke er kontaktskole, skal vejlederne på praktikcenter-

skolen dog huske at fjerne fluebenet ved ”Søg kun skolens elever”: 

 

På elevens profil vises nu både navn på kontaktskolen og praktikcentret: 

 

 

3.2 Ekstra kolonner i regneark med skolens elever 
Når man fremsøger en række af skolens elever, kan man hente søgeresultatet i et 

regneark. 

Dette er nu suppleret med en ny kolonne med elevernes postnummer og postdi-

strikt. 
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3.3 Nye skoler på praktikpladsen.dk 
Tidligere har praktikpladsen.dk frasorteret elever på skoler der i EASY-P har et sko-

lenummer startende med 0. 

Det frasorterede blandt andet skolerne 012 og 017, som er professionshøjskoler 

med bl.a. elever på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Disse skoler er nu kommet med, og man kan fremsøge eleverne på deres erhvervs-

uddannelser, hvis eleverne findes i EASY-P. 

 

3.4 Ny vejledning til vejledere 
Vejledningen til vejledere har tidligere været en forældet og html-formateret side 

på praktikpladsen.dk. 

Vejledningen er opdateret, og der linkes nu til den på AdmSys, hvor også alle andre 

vejledninger til elever og virksomheder ligger:  

http://admsys.uni-c.dk/Praktikpladsen-dk/Dokumenter/Vejledninger  

 

 

 

 

 

4 Generelt 

 

4.1 Store regneark 
Der har været et problem med at lukke regneark op med meget store søgeresulta-

ter – f.eks. søgeresultater ved ”Søg godkendte virksomheder”. 

Der er derfor lavet den begrænsning, at man nu kun kan lukke regnearket op, hvis 

søgeresultatet er under 10.000 rækker. 

 

4.2 Bredere indtastningsfelter 
På følgende sider er visse indtastningsfelter gjort bredere for bedre at give overblik 

over, hvad der er tastet ind: 

 Virksomhedssiden ”Rediger virksomhedsprofil” 

 Virksomhedssiden ”Rediger stillingsopslag”  

 Elevsiden ”Rediger profil” 

 Elevsiden ”Kontakt lærested” 

http://admsys.uni-c.dk/Praktikpladsen-dk/Dokumenter/Vejledninger
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Her vises eksempel for virksomhedssiden ”Rediger virksomhedsprofil”: 

 

Elevsiden ”Kontakt lærested”: 

 


