ngdommens
dannelsesvejledning
Vejlebrovej 65 – 2635 Ishøj – 43 53 20 38

Værd at vide om erhvervspraktik
•

Erhvervspraktik er en del af undervisningstilbuddet i 8., 9. & 10. klasse
Eleven skal stifte bekendtskab med erhvervslivet og se, hvordan det er at være på
en arbejdsplads.

•

Eleven skal ikke have løn i erhvervspraktikken

•

Det er primært eleven selv, som skaffer sig en praktikplads.

•

Denne seddel udfyldes af praktikværten og returneres til elevens UU-vejleder.
Denne sørger for at få de fornødne papirer til praktikvært og elev i orden.

•

Eleven er dækket af ansvars- og ulykkesforsikring i praktikperioden for så vidt
gældende love og regler overholdes.

•

Praktik i udlandet kan lade sig gøre, hvis følgende er overholdt:
a. Praktikvirksomheden skal være dansk/dansk indregistreret
b. Transporten dækkes af enten praktikvirksomheden eller familien.

•

Transportgodtgørelse 8., 9. og 10. klasse
a. Transportudgifter dækkes, når praktikstedet/skolen ligger udenfor elevens bopælskommune.
b. Elev/forældre skal udfylde et transportgodtgørelsesskema. Skemaet ligger på vores hjemmeside
under "Skemaer og blanketter".
Skemaet og rejsekortskvitteringen eller lignende afleveres til UU-vejlederen.
Rejsekortet kan bestilles på hjemmesiden www.rejsekort.dk
c. Hvis ikke andet er aftalt, skal rejsekortkvitteringen afleveres senest 14 dage efter,
at eleven er kommet tilbage til skolen, ellers bortfalder muligheden for transportgodtgørelse.
d. Vær opmærksom på, at elever kører børnetakst indtil de fylder 16 år, og at taksten for
transport godtgørelse er billigste offentlig takst.

Praktikseddel
Skole: ______________________________
Klasse: ______________________________
UU-vejleder: _________________________

Navn: __________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Postnummer: _________________ By: _______________________________________________
Dit fulde CPR.nr: _________________________________________________________________
Forældretelefon: _____________________________ Elev-mobil.: ________________________

…i perioden fra __________________ til __________________ uge _______________________
Jeg skal i praktik som: _____________________________________________________________
Firmanavn: _____________________________________________________________________
Firmaadresse: ___________________________________________________________________
Postnummer og by: __________________________ Mødetid 1. dag kl.: ____________________
Telefon: ___________________________________ e-mail: ______________________________
skriv venligst tydeligt

Kontaktperson (for- og efternavn): __________________________________________________
skriv venligst tydeligt

Bemærkninger fra praktikværten:
(Beklædning, madpakke, drikkelse o.lign.)

_________________________________
Forældreunderskrift

_______________________________
Elevunderskrift

_________________________________
Praktikværtens underskrift

________________________________
Lærerunderskrift

