
HVORFOR
ERHVERVS-
PRAKTIK?
Alle elever har mulighed for 
at komme i praktik i løbet af 
deres skoletid.

Erhvervspraktikken er led i 
skolens uddannelses-, er-
hvervs- og arbejdsmarkeds-
orientering i 8. – 10. klasse.

Erhvervspraktikken giver ele-
verne mulighed for at afprøve 
et fag og er en hjælp til valg 
af uddannelse.

kommer i gang med en opgave. Vælg en 
opgave, som den unge har en chance 
for at løse godt. Sørg for at praktikanten 
allerede efter første dag går hjem med en 
positiv oplevelse af virksomheden. Lad 
eleven følge forskellige svende og/eller 
lærlinge én dag af gangen.

Tag praktikanten med
i fællesskabet
I frokost- og kaffepauser skal praktikanten 
føle sig som en ligeværdig medarbejder 
i virksomheden. Giv også praktikanten lej-
lighed til at snakke på tomandshånd med 
én eller flere af firmaets lærlinge eller en 
anden yngre medarbejder.

Sørg for at
praktikanten er aktiv
Giv praktikanten mulighed for at arbejde 
med fagets materialer og værktøjer/

redskaber. Sæt den fornødne tid af til 
at instruere praktikanten, så han eller 
hun kan afprøve sine anlæg for faget. 
Arbejdet skal som nævnt tilrettelægges 
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Den sidste dag
Afrund praktikken med en snak med ele-
ven, hvor hun eller han opsummerer sine 
oplevelser af praktikken. Vær åben over 
for eventuel kritik af forløbet. Aftal even-
tuelt, at eleven melder skriftligt tilbage 
til virksomheden. Tilbyd også eleven en 
skriftlig udtalelse om praktikforløbet. Den 
kan være nyttig, når eleven senere skal 
søge sit første job. 

Afslut praktikperioden med at udlevere di-
verse brochurer om el- og vvs-branchens 
uddannelser. Du kan rekvirere en særlig 
erhvervspraktikantmappe i EVU, som du 
kan udlevere til praktikanten.

Kontakt EVU, hvis du vil have flere oplysninger, eller informationsmateriale om Erhvervspraktik i 
el- og vvs-branchen. 
Ring til os på telefon: 36 72 64 00 eller send en mail til mail@sekretariat.evu.nu. På vores hjem-
meside www.evu.nu kan du finde flere oplysninger om erhvervspraktik i el- og vvs-branchen. 

EVU er uddannelsessekretariat for Dansk El-Forbund, TEKNIQ Installatørernes Organisation og 
Blik- og Rørarbejderforbundet. Vi bor Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, telefon: 36 72 64 00.



Ved hjælp af erhvervspraktikken kan 
der i TEKNIQs virksomheder skabes 
interesse for, at flere unge mennesker 
søger uddannelse og job inden for 
vores brancheområde. Derfor er det i 
virksomhedens egen interesse at tage 
godt imod de unge elever fra folkesko-
len som søger erhvervspraktik.

En veltilrettelagt erhvervspraktik vil 
altid efterlade et godt indtryk af virk-
somheden på skolen. En god omtale 
fra en erhvervspraktikant kan derfor 
medvirke til at flere elever søger ind i 
el- og vvs-branchen. Et veltilrettelagt 
praktikophold er derfor en god reklame 
for virksomheden og for branchen.

Arbejdsmiljølovens
bestemmelser om
børns og unges
arbejde
I forbindelse med erhvervspraktik skal 
Arbejdsmiljølovens bestemmelser for 
børn og unge naturligvis overholdes. 
Det indebærer bl.a., at unge ikke må 
arbejde med farlige maskiner, tunge 
løft eller farlige stoffer og materialer. 
Eventuelle tvivlspørgsmål kan afklares 
med den kommunale praktikformidling 
eller med Arbejdstilsynet.

Forsikring af
praktikanten
Som hovedregel er erhvervspraktikan-
ter forsikret af staten. Kommer eleven 
til skade, eller forvolder eleven skade 
i virksomheden under praktikopholdet, 
skal dette omgående meldes til skolen, 
som sørger for det videre fornødne.

I det følgende er der en række gode 
råd om, hvordan erhvervspraktik 
kan tilrettelægges. Der er naturligvis 
forskel på vilkårene for at tilret-
telægge praktik i forskellige typer 
og størrelser af virksomheder. Brug 
derfor rådene som inspiration til at 
udvikle jeres eget praktikprogram.

Praktikanten skal føle
sig velkommen
Betragt praktikanten som en kol-
lega. Send f.eks. et velkomstbrev 
en uges tid før praktikken med 
oplysninger om mødetid og -sted, 
kontaktperson, påklædning, frokost 
mv. 

På EVU’s hjemmeside kan man hente 
et eksempel på et velkomstbrev.

Læg et program for
praktikperioden
Tilrettelæg et fleksibelt forløb med 
mulighed for justeringer undervejs. 
Giv mulighed for at eleven kan komme 
med ønsker til resten af opholdet.

Udpeg en vært for
praktikanten
Værten skal være kontaktperson for 
eleven under opholdet og følge op 
på hendes eller hans oplevelser under-
vejs. Husk også at orientere de øvrige 

medarbejdere om, at der kommer en 
erhvervspraktikant.

Den første dag
Hav eventuelt et navneskilt parat til 
praktikanten. Giv ikke for mange infor-
mationer den første dag. Praktikanten er 
måske en smule nervøs og usikker, og 
har endnu ikke helt fundet sig til rette. 
Fordel i stedet informationerne jævnt 
over perioden. Praktikanten skal have 
udleveret det nødvendige sikkerhedsud-
styr, som kræves på byggepladser.

Hav en arbejdsopgave
parat
Det er vigtigt, at praktikanten hurtigt


