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Bilag 1: Udklip fra kommunernes inspirationskatalog i rammeaftalen
Flere praktikpladser i kommunerne
Med den seneste 3 partsaftale er der skabt et øget incitament for de enkelte kommuner
til at oprette flere praktikpladser. Kommunernes primære arbejdskraftbehov fra erhvervsuddannelserne er elever fra det merkantile område, det tekniske område samt
social og sundhedsområdet, hvoraf kommunernes ansættelsesforpligtigelse på det
sidstnævnte område er fastsat af en central dimensionering. KL har opfordret til, at
kommunerne som arbejdsgivere på hvert enkelt område kigger nøje på, hvor der er
mulighed for at oprette flere praktikpladser. Samtidig forpligtes skolerne via 3 partsaftalen til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler, på samme måde som de
er forpligtet til at samarbejde med de lokale kultur og fritidstilbud. Det er derfor oplagt, at kommunerne har fokus på sig selv som arbejdsgiver og afsøger, mulighederne
for at oprette flere praktikpladser. Iden forbindelse kan det overvejes om det er hensigtsmæssigt at indgå lokale 3 partsaftaler.

Fra partnerskaber til flere praktikpladser
For at styrke interessen for erhvervsuddannelserne blandt unge, deres forældre og
grundskolelærere samt at sikre praktikpladser og beskæftigelse til de unge og ledige
har en række kommuner indgået partnerskabsaftaler med erhvervsskolerne, UU, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.
Rationalet for partnerskaberne er, at dialog, videndeling og fælles forståelse er befordrende for et godt samarbejde og derfor muliggør et fælles forum dette. Partnerskabet
sikrer koordinering af den tværgående indsats og styrker samarbejdet på området
f.eks. i forhold til initiativer som understøtter reformer på folkeskole-, erhvervsuddannelses-, og beskæftigelsesområdet. Herlev Kommune har bl.a. opnået positive resultater med strategien med et højt antal af indgåede praktikpladsaftaler i kommunen.
Det bør overvejes, om partnerskabsmodellen kan udvides til at omfatte samtlige kommuner i hovedstadsregionen med det formål, at skabe flere praktikpladser og en bedre
overgang til erhvervsuddannelserne.

