Erhvervspraktik
Formålet er:
at opleve hverdagen på en arbejdsplads
at afklare dit kommende uddannelses- og erhvervsvalg
at undersøge hvordan man kan uddanne sig
Som hovedregel skal du selv skaffe din praktikplads. I særlige
tilfælde kan uddannelsesvejlederen hjælpe med at skaffe en
praktikplads, dog kun inden for et begrænset erhvervsområde.

Praktik
*Albertslund *Ballerup *Glostrup *Høje-Taastrup *Rødovre

Ved selvskaffede pladser skal praktiksedlen afleveres til
uddannelsesvejleder senest 3 uger før start.
Du kan få ref. billigste offentlige transport, hvis
transportudgiftsblanketten afleveres senest 3 mdr. efter
praktikken til vejlederen. I forb. med skolen ønsker
klassepraktik – er det skolen/eleven som betaler
transporten.
Vidste du:
at du er forsikret under dit praktikophold.
at dine transportudgifter (offentlig transport) bliver
dækket, hvis praktikstedet ligger mere end 5 km fra din
skole. (dog ikke klassepraktik)
at transport ud over HUR området kun dækkes efter aftale
med UU- Vestegnen.
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 i firmaet.
at du skal kontakte både praktiksted og skolen, hvis du
bliver syg.
at du skal kontakte din skole, hvis der opstår problemer i
forbindelse med praktikken.
...i øvrigt kan du og dine forældre altid kontakte din uddannelsesvejleder eller UU-Vestegnen, hvis der er noget l er i tvivl om.
uu-vestegnen@uu-vestegnen.dk
www.uu-vestegnen.dk

UU-Vestegnen
WWW.UU-VESTEGNEN.DK
ALBERTSLUND · BALLERUP · GLOSTRUP · HØJE-TAASTRUP · RØDOVRE

UU-Vestegnen
Vognporten 2, 1. 2620 Albertslund
Tlf.4332 1000

Praktikønskeseddel
Alle felter skal udfyldes *
*Skole:

Evt. bemærkninger fra elev og klasselærer.

*Klasse:

Skal der tages helbredsmæssige hensyn ved udstationering i praktik?

Nej:

*CPR nr:

Ja:

Hvilke:

Behersker eleven dansk?

*Elevens navn:

Går eleven i specialklasse?

*Adresse:

Ja:

Nogenlunde:

Ja:

Nej:

Nej:

Andre bemærkninger:
*Tlf/mobil nr:
*E-Mail:
*Praktikdato:

*Uge:

Jeg har selv skaffet praktikplads hos:
Alle felter skal udfyldes *
*Firmanavn:
Cvr.nr.:

Forældreunderskrift

Elevunderskrift

Klasselærer underskrift

UU-Vejleder underskrift

*Adresse:
*Postnr:

*By:

*Tlf:

*Mobil:

*Mødetid:
*E-Mail:

*Kontaktperson:

SKAL UDFYLDES

HUSK; Er du over 15 år så husk at tilmelde dig den digitale postkasse
fra 1. nov. 2014 vil du modtage al post via den digitale postkasse.

Hvad skal du i praktik som:

uu-vestegnen@uu-vestegnen.dk

www.uu-vestegnen.dk

*I praktik som:

uu-vestegnen@uu-vestegnen.dk
www.uu-vestegnen.dk

