Praktik og introduktions/ brobygningsforløb – lovgivning og
ansvarsområder
Skolens ansvar:











Koordinerer og forestår elevernes forberedelse forud for praktikopholdet.
Hvis det er muligt besøger læreren eleven under praktikopholdet.
Forestår den efterfølgende evaluering af elevernes praktikforløb.
Tilmelding til introduktionsforløb og sørger for transporten
Praktikaftaler indgås altid på skolens initiativ, og i samarbejde med hjemmet, da vejlederen ikke
har noget ansvar i forhold til opfyldelse af undervisningspligten.
At udpege en kontaktperson på skolen til at varetage tilsynet i forbindelse med en § 33 stk. 4
praktik.
At indkalde til møder med de involverede parter.
Hvor der er tale om uddannelses- eller erhvervsmæssigt sigte med praktikken involveres UUO
vejlederen og i samarbejde afdækkes behovet for en særlig praktikforanstaltning.
Ansvarlig for at den enkelte elev bevarer muligheden for at gå til prøve, hvis det ønskes.
At fastlægge hensigten og lave aftaler i forhold til undervisning, dels på skolen, dels andre steder.

UU- vejlederens ansvar:











Vejlederen er behjælpelig med at skabe kontakt til og indgå aftale med praktiksted, hvis praktikken
omhandler en afklaring i forbindelse med elevens evt. uddannelses- eller beskæftigelsesønske og
sørger for de nødvendige administrative opgaver i den forbindelse på 8.- 9. og 10. klassetrin, øvrige
praktikker er skolens ansvar.
For uddannelsesrettet praktik gælder, at UUO betaler transportudgiften for elever i 8. - 9. og 10.
klasse, vejlederen sørger for bestilling af bus- og togbilletter.
Vejlederen gør forældre og elever, lærere, evt. skolebestyrelse og skoleledere opmærksomme på
de forskellige muligheder for individuelt tilrettelagte forløb, som findes i § 9, stk. 4 og i § 33, stk. 4
– 7. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970)
Vejlederen samarbejder med den udpegede kontaktperson for eleven, med forældre og øvrige
involverede.
Når praktikaftalen er på plads, udfylder vejlederen de formelle papirer i UV-praktik og sender
efterfølgende en bekræftelse til eleven og praktikstedet.
Indhenter oplysninger hos klasselæreren om elevens udbytte af praktikudsendelsen.
Tilmelding til brobygningsforløb og sørger for transporten, for de ikke uddannelsesparate elever 9.
klasse.
Tilmelding til brobygningsforløb og sørger for transporten, for eleverne i 10. klasse.

Den unges ansvar:


Er den unge vurderet uddannelsesparat, skal den unge selv finde sin praktikplads.
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Skolen/klasselærer vurderer i samarbejde med vejlederen om eleven har behov for at komme i praktik. Det
kan være ud fra en vurdering af, om eleven er i tvivl om valg af forskellige erhvervsuddannelser, eller hvis
eleven er i tvivl om valg af gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.
Uddannelsesrettet praktik er målrettet elevens ønske om afklaring og derfor planlægges udsendelse i
praktik efter behov.
Elever der opfylder undervisningspligten helt eller delvist ved erhvervsmæssig uddannelse eller arbejde
efter folkeskolelovens.
Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med
særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i
en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Forløbene kan kombineres med introduktion til
ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en varighed af op til 4 uger pr.
år, inklusive den i § 7 a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv
samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller længere
varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges bortset fra undervisning i
dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og
kravene ved prøverne kan opfyldes. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun
finde sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54.
(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163970#Kap4)
Jvf. Samarbejdsaftalen mellem UUO og grundskolerne, - ansvarsfordeling pkt. 8

Praktik Tidsbegrænsninger
Deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. efter §§ 5-8 er omfattet af erstatningsordningen ved
deltagelse i
praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger inden for et skoleår.
Begrænsningen på 13 uger, jf. stk. 2, gælder dog ikke for unge med særlige behov, hvis der efter § 7, stk. 2, i
lov
om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er truffet afgørelse om, at den unge kan deltage i
praktik ud
over 13 uger.(STU elever)
De 13 uger kan fordeles ud over flere uger, hvis der vælges at en ung fx er i praktik en dag fast om ugen Stk.
4.)
Introduktions/ brobygningsforløb indgår i de 13 uger.
Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168577)
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