
Oplæg hos Region Hovedstadens erhvervs- 
og vækstudvalg 

 
Ved vicedirektør Nina Olsen,  

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 



UVM praktikpladsstatistik november 2016 
 
75.144 i gang  - heraf ca. 10% uden aftale  
 
I Region hovedstaden (i 2016) har 12.000 
praktikplads og 3000 er uden – ca. 20 %. 



 
Hvorfor får de ikke praktikpladser? 
 
1) Der er ingen oprettede pladser 
 
2) Eleven ønsker en uddannelse, hvor der 
ikke er ledige pladser eller efterspørgsel 
 
3) Eleven er ikke kvalificeret til en aftale 
 
Kan afhjælpes på forskellig vis – ser på 1 og 
2 



 
Ift. 1) Ingen oprettede praktikpladser  
 
Meget fokus pt. - rigtig godt hvis det ikke 
længere er ”showstopper” 
 
Rigtig indsats fra den regionale 
praktikpladsenhed – nemlig: 
 
 
 
 



 
Opsøge virksomheder, som ikke har lærlinge 
 
Opsøge virksomheder, som ikke har haft lærlinge 
længe 
 
Hjælpe større virksomheder at se deres fulde 
praktikpotentiale – 360 gr. eftersyn 
 
Én indgang for virksomhederne!! 
 
 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er i høj grad det, som den regionale praktikpladsenhed har gjort.Deres eget forslag til trepart om 360 gr. eftersyn



Give skolerne en hjælpende hånd 
 
Skolerne arbejder på tværs, så en enhed 
eller person kan hjælpe med lærlinge fra 
flere skole til samme virksomhed 
 
Større og globale virksomheder kræver 
anden strategisk tilgang end den ”lokale”  
 
 



 
Ift. 2) Eleven ønsker en uddannelse, hvor 
der ikke er ledige pladser eller 
efterspørgsel 
 
Hænger sammen med hovedudfordringen 
for skolerne pt.: 
 
Rekruttering! 
 
 



På 10 år faldet fra 30 % til 18,4 % 
 
Samfundet har brug for de faglærte – men 
det er en 15-årig temmelig ligeglad med! 
Italesættelsen om 30% flytter ikke nok. 
 
Se uddannelse fra de unges synspunkt 
 
 



Det er dog lidt svært pt.! Ingen 
uddannelsesgaranti men dimensionering på 
10-14 eud 
 
Dimensionering og fordelsuddannelser ens i 
hele landet 
 
Betyder dimensionering så meget? Ja, det 
er signalet og timingen (eud har 
kvoteuddannelser allerede) 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Med den fastlagte beregningsmodel vil følgende uddannelser i dag dimensioneres uden kvote (hvilket betyder, at en elev kun kan starte på grundforløb 2, hvis eleven har en praktikplads inden):  Autolakerer  Beklædningshåndværker  Bygningsmaler  Ernæringsassistent  Laboratorietandtekniker  Mediegrafiker  Skiltetekniker  Skov- og naturtekniker Med den fastlagte beregningsmodel vil følgende uddannelser i dag dimensioneres med kvote (så et vist antal elever kan starte på grundforløb 2 uden at have en praktikplads først):  Anlægsgartner  Cykel- og motorcykelmekaniker  Dyrepasser  Eventkoordinator  Murer  Produktør  Tandklinikassistent De dimensionerede uddannelser fastsættes et år af gangen fra 1. januar 2018. 



 
Skolerne kan nu ikke fortælle de unge, om 
de kan starte på deres ønskede uddannelse. 
 
Man bliver ikke detailslagter eller smed, 
hvis man gerne vil have været frisør! 
 
Hvis man skal flytte dem til andre 
uddannelsesdrømme, skal man ind i 
grundskolens udskoling – fokus på 
overgangsprojekter 
 
 



Få erhvervsskolerne og virksomhederne ind 
i grundskolen 
 
Understøtte forsøg med ansættelse af en 
skolekontaktkonsulent  
 
Samle op regionalt på alle de gode forsøg 
 
Rollemodelskampagner i 8. kl.  
  
 
 
 



Tak for ordet  
 

- jeg håber, at jeg holdt mig på 10 
minutter! 

 
Kontakt: nol@deg.dk, tlf. 22170116 

  
 
 
 

mailto:nol@deg.dk
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