
 

 

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse 

Af Anne Birch 

Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette do-

kument beskriver de vigtigste ændringer: 
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1.1  
 
Praktikpladsen har tidligere vist jobsituationen som en graf over de nyuddannedes 
aktiviteter, kort efter fuldført uddannelse. Tallene bag grafen er flere år gamle, og 
det har kun været muligt at vise jobsituationen på uddannelsesniveau. 
 
Siden er derfor lagt om og integreret som en del af siderne om praktiksituationen i 
det nye menupunkt ’ Praktik- og jobsituationen’, her illustreret ved Automatik- og 
procesuddannelsen og specialet Automatiktekniker: 
 

 
 
Nederst på siden er der et link til den tilsvarende jobartikel på ug.dk, hvor de aktuel-
le beskæftigelsesmuligheder vises – så vidt muligt på specialeniveau. 
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Ved de fleste jobartikler er det muligt at sammenligne beskæftigelsesmulighederne 
for beslægtede jobs. 
 
 

1.2 
 

 

Mange elever bruger datoerne for næste aftaleudløb som inspiration til at sende 

uopfordrede ansøgninger til virksomheder, der snart har et aftaleudløb. 

Hvis den pågældende aftale er en kort aftale eller en delaftale under skolepraktik, er 

den nu forsynet med en stjerne og en forklaring om, at eleven derfor ikke er udlært 

endnu. 

 

Stjernemarkeringen følger med ind på hvert enkelt opslag i søgeresultatet: 
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1.3  
 

Alle søgeresultater kan nu via linket i højre side eksporteres til Excel:  

 

I den konkrete søgning er der fundet 980 godkendelser, men der vises kun 50 sider 

og dermed kun de første 500. 

Regnearket viser dog hele søgeresultatet og giver mulighed for at filtrere og sortere 

efter behov – f.eks. på datoerne for næste aftaleudløb. 

Med regnearket kan eleverne også indsætte ekstra kolonner, hvori de f.eks. noterer 

resultatet af deres praktikpladssøgning. 
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1.4  
 

Tidligere har man på søgeresultatsiden ikke kunnet se, hvad man evt. havde søgt på 

i fritekstfeltet. Det kan man nu: 
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2.1 -
 

 

En elev kan abonnere på e-mails og/eller SMS om stillingsopslag eller aftaleudløb på 

de specialer, som eleven har praktikønsker indenfor. Der er ikke tidligere blevet 

skelnet mellem, om elevens profil var synlig eller ej. 

Nu kan eleven under fanebladet ”Beskeder” aktivt vælge, om han/hun også ønsker 

at modtage besked, når profilen er usynlig: 
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3.1  
 

Når en virksomhed tidligere har fremsøgt en elev, har det været oplyst, om eleven 

var ’m’ eller ’k’ eller over eller under 25 år. 

Ifølge "Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarke-

det m.v." og ”Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med 

hensyn til beskæftigelse m.v.” er det ikke tilladt at annoncere efter medarbejdere 

med en bestemt alder eller af et bestemt køn. 

Oplysningerne om køn (m/k) og alder (o/u 25 år) er derfor fjernet fra den anonyme 

elevprofil, som virksomhederne ser, når de søger elever på praktikpladsen.dk. 

Samtidig er der gjort ekstra opmærksom på de gældende regler på virksomhedens 

side ”Rediger stillingsopslag” med bl.a. et link direkte til den vejledning, der beskri-

ver reglerne for stillingsopslag på praktikpladsen.dk: 

 

 

3.2  
 
Tidligere har et klik på knappen ”Vis opslag” (se fig. ovenfor) ikke kunnet vise hele 
opslaget, hvis der var megen tekst. 
 
Siden er nu forsynet med en scroll-bar, så hele opslaget kan vises.  
Det gælder også stillingsopslag fra jobnet.dk. 
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3.3  
 

Tidligere har stillingsopslag kun været synlige frem til og med dagen, der lå før da-
toen, som virksomheden havde indtastet som ansøgningsfrist. 
 
Stillingsopslag kan nu ses frem til midnat på datoen for ansøgningsfristen. 
 

3.4  
 

Ligesom eleverne på søgeresultat ved ”Søg godkendte virksomheder” kan se, om 

”næste aftaleudløb” gælder en kort aftale eller en delaftale under skolepraktik, kan 

virksomhederne nu også se det på siden ”Godkendelser”: 
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4.1  
 

Når man er logget ind med vejlederkode og fremsøger elevbrugere på egen skole, 
har man fået muligheden for at læse loggen over særlige ”begivenheder” på elevens 
sider ved klik på kalenderikonet: 
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De oplysninger, der logges, er følgende: 

 Tidspunkt for begivenheden  

 Hvem har været logget ind?  
- Eleven 
- En vejleder på vegne af eleven  
- Det automatiske natjob 

 Typen af begivenhed 

 Detaljer om begivenheden 
 

Følgende typer af begivenheder logges og eksponeres på siden: 

 Ændringer i stamdata  

 Ændring af brugernavn 

 Skift af kontaktskole 

 Profil gjort synlig samt dato for udløb 

 Profil gjort usynlig – også hvis det er sket i forbindelse med natjobbet 1 

 Mails/SMS sendt til eleven fra systemet med advarsel om, at profilens syn-
lighed udløber 

 

 
 
Skolekonsulenterne for praktikpladsen.dk har et særligt superbruger-login. 
Med dette kan de se en tilsvarende log for virksomhederne på praktikpladsen.dk. 
 
Ved behov for at få oplyst særlige begivenheder for en konkret virksomhed, bedes I 
derfor kontakte skolekonsulenterne. 

                                                           
1
 Natjobbet gør en profil usynlig, hvis den ikke er åbnet og gemt inden for de seneste 90 

dage, eller hvis der ikke længere findes praktikønsker på versioner, der er åbne for optag. Se 
også fodnote 2.  

http://admsys.uni-c.dk/Praktikpladsen-dk/Support/Konsulenter
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4.2  
 

Når en vejleder fremsøger en af skolens elever, kan mobilnummer nu også anven-

des som søgekriterium. 

Regnearket, som kan hentes med oplysninger om de elevbrugere, man har frem-

søgt, er nu tilføjet en kolonne med elevernes e-mailadresse. 

 

 

5  

 

5.1  
 

Tidligere har en elev kun haft brugerkoder til praktikpladsen.dk, hvis der i EASY-P 

var en af flere specifikke kontaktkoder, og hvis mindst en af disse var yngre end et 

år. 

Kravet om de specifikke kontaktkoder har bl.a. medført, at elever, der var kommet 

ind i EASY-P via en praktikvejsaftale, ikke havde koder. 

Elever uden adresse havde heller ikke koder. 

Disse filtre er slået fra, så nu er eneste krav, at eleven har et CPR-nr. og en kontakt-

skole.  

Eleven beholder således også sine brugerkoder, selv om kontaktkoderne bliver over 

et år gamle. 

 

5.2  
 

Elever får mails/sms fra systemet, en uge før deres synlighed udløber og på selve 

dagen. 

Indholdet er justeret, så der skelnes mellem, om eleven er skolepraktikelev eller ej. 

I mailen/sms’en til SKP-elever præciseres det, at de skal være synlige på praktik-

pladsen.dk for at kunne være skolepraktikelever. 

Herudover får elever nu også mails, hvis natjobbet er nødt til at fjerne synligheden, 

selv om udløbsdatoen endnu ikke er nået. 

Dette kan ske, hvis praktikønskerne hænger på versioner, der lukkes for optag 2. 

                                                           
2
 Eksempel: uddannelse 1500, Mekaniker ændres til uddannelse 92, Personvognsmekaniker. 

Hvis mekaniker (1500) var det eneste praktikønske, ville natjobbet usynliggøre profilen. 
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5.3  
 

På såvel elevernes som virksomhedernes profilsider, er adressefeltet ændret til kun 

at være to linjer højt.  

Postdistriktet har ikke tidligere været vist. Nu vises det i et automatisk genereret 

felt og ajourføres ligeledes automatisk ved evt. ændring af postnummer. 

 

5.4 -  
 

Når en elev eller virksomhed anmoder om brugeradgang via en af de to faste formu-

larer, har det tidligt været muligt at skrive en ugyldig e-mailadresse, hvor @ mang-

ler.  

Dette valideres nu, så brugerne får en rød advarsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


