LUU tema
Skolepraktik på elektrikeruddannelsen
Rødovre, juni 2020

SKP på elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen har de sidste par år oplevet stor fremgang i
optag, samt i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Det er naturligvis glædeligt, men det har også betydet, at vi alligevel oplever, at
flere elever kommer i skolepraktik.
Det relativt høje antal elever i SKP betyder, at det bliver endnu vigtigere at sikre en god kvalitet i SKP.
LUUs vigtigste opgaver i forhold til SKP er:
1. At sikre kvaliteten i SKP
2. At påse, at SKP ikke er årsag til konkurrenceforvridning.
LUU kan støtte kvaliteten i SKP ved at:
•
•

•

•

•
•

Hvad er EMMA-kriterier?
For at komme i skolepraktik, skal
man opfylde egnethedsbetingelserne – de såkaldte EMMA-kriterier.
Lærlingen skal således være:
Egnet
– kunne leve op til faglige, almene og personlige krav til uddannelsen.
Mobil geografisk
– villig til at acceptere en praktikplads i hele landet (husk tilskudsmuligheder).

Mobil fagligt
Spørge til, hvordan skolen sikrer kvalitet i SKP
–
fleksibel i sit uddannelsesvalg,
Besøge skolepraktikcentret
hvis der kan findes praktikplads
o Spørge til relevant udstyr
inden for en anden uddannelse.
o Spørge lærlingene selv, hvad de laver i SKP
o Spørge til lærerkompetencer i SKP
Aktivt søgende
Hvis LUU ikke vurderer, at kvaliteten i SKP lever op til prak– elevens skal søge praktikplads
og
være
registreret
på
tikmålene, skal de påpege det overfor skolen. LUU må mewww.praktikpladsen.dk.
get gerne komme med konkrete forslag til forbedringer og
tiltag i SKP for elektrikerlærlinge.
Spørge til, om arbejdet er organiseret som i en virksomhed
(fx om arbejdet er virkelighedstro, og om der sker timeregistrering)
Spørge ind til hvordan der sikres, at lærlingene lever op til
EMMA-kriterierne.
Bede om en liste over (navngivne) elever i SKP på hvert møde, for at følge med i om eleverne
kommer ud i en virksomhed.
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Skolepraktik på elektrikeruddannelsen
Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte uddannelsesaftaler.

VFU omdøbes til virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) og begrænses til højst 3 uger for den enkelte
elev i samme virksomhed og højst 6 uger af elevens samlede praktiktid.
Fremover kan VFP kun foregå i virksomheder, der er godkendt som praktiksted. Elever i VFP indgår i uddannelsesrelevante oplæringsaktiviteter på samme måde som elever med uddannelsesaftale.
Skal eleven indgå i produktionen, skal der fortsat foreligge en uddannelsesaftale.
Delaftaler kan kun gennemføres én gang for samme elev i samme virksomhed.
Korte aftaler kan kun indgås 2 gange mellem samme elev og samme virksomhed. LUU kan dog give dispensation for en tredje gang.

Nyttige links
EMMA kriterierne https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/skolepraktik-og-uddannelsesgaranti/emma-kriterierne
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