
Orienteringsmøde 

om skolepraktik



Velkommen
Hej

Mit navn er Henrik Andreasen. 

Jeg er ansvarlig for Svendborg Erhvervsskole 

& Gymnasiers lærepladscenter 



Hvad er skolepraktik?

Uddannelsesgaranti

• Skolen fungerer som din virksomhed og skp-instruktøren som din mester

• Vi udfører så virkelighedsnære opgaver som muligt

• Der arbejdes efter virksomhedslignende forhold; altså mødetider, tidspres osv.

• Du kan komme i praktik i virksomheder i op til 14 dage ad gangen

• Du skal i skolepraktik, aktivt og på eget initiativ søge lærepladser

• Vi accepterer ikke fravær!



Skolepraktik på SESG 

Bygningsmaler

Murer

Bygningssnedker

Maskinsnedker

Møbelsnedker

Tømrer

Personvognsmekaniker

Smed

Elektriker



Skolepraktik på anden skole

Data/It

Teknisk Designer

Industritekniker

Syddansk Erhvervsskole, Odense

Skibsmontør

EUC, Nord, Frederikshavn



EMMA-kriterier
Egnet

Du kan gennemføre den ønskede uddannelse

Mobil geografisk

Du skal søge læreplads på hele Fyn – i nogle tilfælde i hele DK

Mobil faglig

Du skal søge læreplads inden for hele indgangen, f.eks. både maskin- og bygningssnedker

Aktiv søgende

Du skal have en synlig profil på praktikpladsen.dk fra start af dit grundforløb

Du skal løbende selvstændigt søge lærepladser, og kunne dokumentere det



Vi har fokus på

• At du har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk

• At du på dit grundforløb har været aktiv og engageret

• Din tilstedeværelse på grundforløbet

• Dine sociale kompetencer

• Dine faglighed

• At du løbende har søgt lærepladser

Inden du afslutter dit grundforløb, skal du have søgt minimum 5 lærepladser

Dokumentation: Kopi af CV/ansøgning/mails mv.

http://www.praktikpladsen.dk/


Skoleaftale

• Før start i skolepraktik, skal du og skolen skrive under på en skoleaftale

• Skoleaftalen fungerer som en uddannelsesaftale 

• Aftalen har ingen prøvetid og aftalen evalueres løbende 



SU / Skolepraktikydelse

Du skal være opmærksom på, at

• Sidste SU-udbetaling var 31. december 2021

• Du får skoleydelse fra 12. februar 2022

• Skoleydelsen er bagudbetalt

• Februar skolepraktikydelse udbetales den 28. februar



Skolepraktikydelse

I skolepraktik modtager du skolepraktikydelse

Satser for 2022 (Reguleres årligt på Finansloven)

• Under 18 år kr. 3.700,- pr. måned

• Over 18 år kr. 8.900,- pr. måned

Husk at..

Skoleydelse er bagudbetalt



Befordringsgodtgørelse
Betingelser for godtgørelse:

• Samlet transportvej på mindst 20 km om dagen 

• Befordringstilskud i praktik = 90% godtgørelse 

• Befordringstilskud på skoleforløb = 100% godtgørelse 

• Godtgørelsen beregnes af den billigste offentlige transportydelse på 
rejseplanen.dk

• Du kan ikke benytte ungdomskort når du er i skolepraktik 

• Du skal selv aktivt søge godtgørelse – husk derfor at gemme billetter mv. 

• Kørsel i egen bil takseres til samme befordringsgodtgørelsestakst



Mister du din læreplads

• Mister du uforskyldt din praktikplads, har du mulighed for at komme tilbage i 

skolepraktik

• Er du selv skyld i at miste din praktikplads, kan du IKKE komme tilbage til 

skolepraktik 

• Det er skolen, der vurderer om lærepladsen er mistet uforskyldt, eller om det 

er din egen skyld

• Skolen indhenter informationer fra dig og fra virksomheden



Optagelsesperiode

Optagelsesperioden er perioden hvor I fortsat skal søge lærepladser 

Slut grundforløbet den 12. januar 2022

Opstart i skolepraktik 14. februar 2022

Vinterferie uge 7 (14. februar til 18. februar)

Fysisk start 21. februar 2022



Praktikforløb inden skolepraktik

I perioden op til SKP-start kan du indgå praktikaftaler med virksomheder

Er du 25 år eller derunder, skal du have en praktikerklæring hos UU Sydfyn 

(Uddannelsesvejledning)

Er du over 25 år kan du få en praktikerklæring gennem Jobcentret eller sikre dig at du er 

forsikret gennem virksomheden



Fokus på at finde en læreplads

Brug den kommende periode på at søge læreplads 

Brug praktikpladsen.dk til at finde virksomheder og se hvem der er godkendte i 

dit område

Kontakt en lærepladskonsulent



Søg SKP på SESG

Inden du afslutter grundforløbet skal du underskrive en 

”ansøgning om optagelse i skolepraktik”. 

Ansøgningen ligger klar på kontoret hos Pia og Yvonne ved skolens hovedindgang. 

Hvis du ønsker at søge skolepraktik, skal du underskrive ansøgningen 

senest onsdag den 12. januar kl. 12:00.



Søg SKP på SDE

Når du skal søge skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole skal det ske online. 

Du får en vejledning udleveret på kontoret hos Pia og Yvonne ved skolens 

hovedindgang.

Krav om søgning af mindst 10 lærepladser.



Indkaldelse til samtale

Du vil efter afleveringen af ”ansøgningen om optagelse i skolepraktik” blive indkaldt til en 

samtale med skp-instruktøren og en lærepladskonsulent.

Indkaldelsen får du tilsendt enten på mail eller i din e-boks. 

Til samtalen skal du dokumentere hvad du har søgt af lærepladser 

- Lav eventuelt en liste med søgte lærepladser 

- Medbring et eksempel på én af dine ansøgninger

- Medbring dit CV

- Du skal have en negativ test til mødet 



Lærepladskonsulenter

Palle Dam Larsen Henrik Werth Jette Koefoed Klausholm

7222 5928 2557 7074 7222 5745

pdl@sesg.dk hwe@sesg.dk jkk@sesg.dk

Smed, industritekniker, Bygningsmaler, murer, Elektriker, smørrebrød & catering, kok,

personvognsmekaniker, skibsmontør, møbelsnedker, maskinsnedker, tjener, bager & konditor, ernæringsassistent

teknisk designer og data/it bygningssnedker og tømrer

mailto:pdl@sesg.dk
mailto:hwe@sesg.dk
mailto:jkk@sesg.dk


Spørgsmål?



Tak for i dag!


