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BILAG 1  

  

Status for etablering af praktikpladser under praktikpladsenheden 2012 - 2015 

 

Udviklingen i antallet af ekstra praktikpladser fra august 2012 til november 2015 

Der er i perioden august 2012 – november 2015 skabt 2558 nye praktikpladser i sam-

arbejde mellem hovedstadsregionens 7 erhvervsskoler og praktikpladsenheden.  

Der har været en jævn udvikling i etableringen af de ekstra praktikpladser, som det 

kan ses af nedenstående søjlediagram. 

 

 



   Side 2  

 

Godt hver fjerde nye praktikplads er etableret i virksomheder uden historik for 

elever 

Det opsøgende virksomhedsarbejde under praktikpladsenheden har været rettet mod 

en række forskellige typer af virksomheder. Blandt andet indsatsen været målrettet 

virksomheder, som ikke tidligere har haft elever, og som heller ikke er godkendte som 

praktikvirksomhed. Dette har resulteret i, at 711 af de 2558 praktikpladser etableret i 

virksomheder, der ikke tidligere har været godkendte til at tage elever, og dermed er 

praktikvirksomhed for første gang. Det svarer til 28 % af det samlede antal praktik-

pladser er etableret i ”nye” virksomheder. 

Fordeling på uddannelsesretning 

 

Den praktikpladsopsøgende indsats har rettet sig mod fag med mangel på praktikplad-

ser og brancher med potentiale for at oprette flere praktikpladser. Af nedenstående ta-

bel fremgår det, at praktikpladserne fordeler sig indenfor et bredt felt af uddannelses-

retninger.  

Der er etableret langt flest praktikpladser på det merkantile område. Næsten hver sjette 

praktikplads er således en kontorplads, eksempelvis med speciale inden for offentlig 

administration, spedition & shipping, eller økonomi, men også lægesekretærer er re-

præsenterede her.  

Der er etableret næst flest pladser indenfor tømrere og gulvlæggere og tredje flest 

pladser er etableret inden for kok, cater og gastronom. 

 

TOP 10: Fordeling på uddannelsesret-

ning 

 

Antal praktik-

pladser 

Kontor m/speciale 448 

Træfagenes byggeuddannelse 200 

Gastronom 139 

Data/kommunikationsuddannelsen 136 

Elektriker 130 

Serviceassistent 110 

Ernæringsassistent 106 

Detail 88 

Vejgodstransportuddannelsen 87 

Anlægs- og bygningsstruktør 84 

 

 

 



   Side 3  

 

Nye praktikpladser i både små, mellemstore og store virksomheder 

 

Som det kan ses af lagkagediagrammet nedenunder, så er de 2558 nye praktikpladser 

fordelt nogenlunde ligeligt på både små, mellemstore og store virksomheder.  

 

 

 

 

 


