Praktikcentrenes rolle og muligheder i forhold
til praktikken i virksomhederne
• Praktikcentret er et sikkerhedsnet for
vekselsuddannelsessystemet
• I 2013 var 11% af alle elever, der gennemførte
en erhvervsuddannelse via et praktikcenter
• 7.729 blev optaget i et praktikcenter i 2013
• 29.348 gennemførte en uddannelse i 2013
• 79.233 var i gang med et hovedforløb i 2013
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10 fag
Ca. 400 elever igennem praktikcentret i 2013
Frafald på 70 elever
Praktikaftaler omkring 150 stk.
Udlærte 21 elever
Praktikcenteret er et flow af elever
Har konstant omkring 150 til 200 elever i
praktikcentret eller VFU

Samarbejde med virksomheder
• Vi opbygger netværk af virksomheder, der kan
hjælpe os dels med ”rigtige” praktikpladser
dels med VFU
• Vi bruger VFU: 1. som springbræt til en ”rigtig”
praktikplads 2. som ”pædagogisk” VFU, hvor
eleven kan udvikles eller afvikles
• Vi oversælger ikke elever til virksomheder. Det
vil nedbryde vores samarbejde og tillid.

Samarbejde med virksomheder
• Vi evaluerer eleven efter hver praktikophold;
VFU, delaftale aftale, kort aftale eller mistet
praktikplads
• Vi burde også evaluere virksomheden, men
det ville kunne skabe mistillid. Derfor vælger vi
dialog med virksomheden, når elevens
praktikophold evalueres
• Vi skal lære at håndtere og turde denne dialog

Problematikker på virksomheden kan være
• Konfliktskyhed – tør ikke sige til eleven, hvad
de tænker og mener
• 1800 tals holdning til dét at uddanne unge
• Mobning – Problem i mange brancher (frisør)
• Nogle virksomheder er eminent gode til at
tackle ”skrøbelige” unge. Hvad kan vi andre
lære af dem?

Hvad skal vi arbejde mere med
• Vi skal ikke være konfliktsky overfor hverken
elever eller virksomheder
• Vi skal turde indgå i konflikter og dialog med
virksomheden – der er vi langt fra i dag!
• Det kræver mod og uddannelse af
medarbejderne

