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Fredericia den 03.08 2018 

 

Strategi for og organisering af det praktikpladsopsøgende arbejde (PAU og SOSU) 

 

Formål med dokument  

 Professionalisere det praktikpladsopsøgende arbejde 

 Sikre at alle relevante instanser bidrager inden for området 

 

Lovgivningen jf. bekendtgørelse nr. 286 af 18/4 2018 

 

”§ 54. Skolerne skal foretage praktikpladsopsøgende arbejde i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale 
arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling med samarbejdsparterne (1). 

Stk. 2. Skolernes opsøgende arbejde (2) kan foregå gennem virksomhedsbesøg, information om de praktikpladssøgendes kvalifikationer og uddannelsesønsker, 
orienterende møder samt anden systematisk indsats. 

Stk. 3. Det opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte og ikke-godkendte virksomheder (3). For de ikke-godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de 
lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads og 
mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler herunder kombinationsaftaler m.v.” 

”§ 55. De faglige udvalg skal foretage opsøgende arbejde for at tilvejebringe praktikpladser (4), jf. § 43, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Det opsøgende arbejde 
skal både omfatte godkendte og ikke-godkendte virksomheder inden for udvalgets område. Udvalget skal vejlede virksomhederne om de forskellige muligheder for 
at indgå uddannelsesaftaler. 

Stk. 2 De faglige udvalg skal kontakte de godkendte virksomheder med passende mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedens potentiale 
som praktikvirksomhed”. 
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Ansvarsfordeling1 

A = ansvar    M = medansvar 

 Skolen Ansættende 
myndighed 

LUU Øvrige FOA og 3F 
(PAU) 

PASS 

1. A M M M M 

2. A M M M  

3. A ved ikke 
godkendte 
virksomheder 

M ved godkendte 
virksomheder 

A ved godkendte 
virksomheder 

M ved ikke 
godkendte 
virksomheder 

M ved godkendte og 
ikke godkendte 
virksomheder 

M ved godkendte og 
ikke godkendte 
virksomheder 

 

4.     A 

 

Øvrige opgaver/ andet 

 Skolen Ansættende myndighed LUU Øvrige FOA og 3F (PAU) PASS 

Processen for 
ovenstående  

Årsplan  

Årsrapport til LUU 

PR- materiale 

Øge nye praktikpladser 

Bidrag til årsrapport 

PR- materiale 

Øge praktikpladser 
inden for koncernen 

Behandle års rapporten 
og lægge ny strategi for 
kommende år 

Medvirke til opsøgende 
arbejde 

 

Hvem varetager 
opgaven 

Skole-
praktikkoordinator 

SOSU: 
 
PAU: 
Mette Bjerre, Vejle 
Kommune 

LUU SOSU: 
 
PAU: 
Lone Rasmussen, FOA 
Henning Troelsen, 3F 

 

                                                           
1  
Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder m.fl. om ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med det 
praktikpladsopsøgende arbejde: Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
Den 12. januar 2018  
Sags nr. 18/00097  
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Annie Hansen, 
Fredericia Kommune 

Økonomi 

Opsøgende arbejde, PR- 
materiale m.m. 

Bidrage Bidrage  Bidrage  

Godkendt af LUU SOSU den 14. marts 2017.  

   Godkendt af LUU PAU den 28. april 2017. 

 

 


