Erhvervspraktik
Praktikken er en del af skolens almendannende formål.

Formålet er:

Praktik

• at du får erfaringer med at være på en arbejdsplads.
• at du får større kendskab til dig selv, dine kompetencer og omverdenen.
• at du bliver inspireret til at søge informationer om forskellige jobs og
uddannelser.

Praktikplads
Du skal som hovedregel selv skaffe din praktikplads.
I særlige tilfælde kan uddannelsesvejlederen hjælpe dig med at skaffe en praktikplads –
dog kun inden for et begrænset erhvervsområde.
Du skal aflevere praktiksedlen til uddannelsesvejlederen senest 3 uger før start.

Transportrefusion
Du kan få refunderet dine transportudgifter efter billigst offentlige transport
(Rejsekort). Ansøgningsblanketten, som findes på hjemmesiden, skal afleveres til
vejlederen senest 3 måneder efter endt praktik ellers bortfalder kravet.
Når du er i klassepraktik, kan du ikke søge om transportrefusion.

Vidste du:
• at du er forsikret under dit praktikophold – dog er der særlige forhold for
praktik i udlandet. Kontakte din vejleder for yderligere information.
• at dine transportudgifter bliver dækket, hvis praktikstedet ligger mere end 5
km fra din hjemadresse. (Dog ikke klassepraktik) Transportudgifter udenfor
hovedstadsområdet dækkes kun efter aftale med Uddannelse og Job.
• at du skal møde op i tøj, der passer til arbejdspladsen og selve praktikjobbet
• at du kan pålægges tavshedspligt og at du skal overholde den.
• at du som hovedregel skal følge samme arbejdstid som de ansatte på
praktikstedet, dog må du ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 06.00
• at du skal kontakte både praktiksted og skolen, hvis du bliver syg. Du skal
desuden kontakte din skole, hvis der opstår problemer i praktikken.
…I øvrigt kan du og dine forældre altid kontakte din uddannelsesvejleder eller
Uddannelse og Job, Albertslund kommune, hvis I er i tvivl om noget.

Uddannelseogjob@albertslund.dk

Uddannelse og Job
Vognporten 2, 2620 Albertslund
Telefon: 4368 7494
Mail: Uddannelseogjob@albertslund.dk
www.albertslund.dk/uddannelseogjob

Alle felter om eleven skal udfyldes.

Eventuelle bemærkninger fra elev og klasselærer

Skole:

Skal der tages helbredsmæssige hensyn i praktikken?
Nej:
Hvilke:
Ja:

Klasse:
Elevens navn:

Behersker eleven dansk?
Nogenlunde:
Ja:

Adresse:
Tlf.nr./Mobil:

Går eleven i specialklasse?
Ja:

E-mail:
Praktikperiode:

Nej:

Nej:

Uge:

Andre bemærkninger:

Alle felter om praktikstedet skal udfyldes.
Firm anavn:
Forældre underskrift

Elev underskrift

CVR.nr.:
Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon nr.:

Mødetid:

Kontaktperson:

Klasselærer underskrift

Mobil:

Vejleder underskrift

Digital postkasse

Når du bliver 15 år, får du tildelt en digital postkasse.

E-mail:

Husk at tilmelde dig SMS-service, så modtager du en SMS, når der er ny
post i din digitale postkasse.

I praktik som:

Det er dit ansvar at læse posten i den digitale postkasse, og du skal
forholde dig til posten, som var det et fysisk brev.

Uddannelseogjob@albertslund.dk

Uddannelseogjob@albertslund.dk

