Informationer om praktik i Forsvaret

Ansøgning til militærpraktik – skoleåret 2018/2019
Ugerne 36-51 (Efteråret 2018)

Det er ikke muligt at give garanti for, at elever kan komme i praktik sammen, og du
kan kun deltage i praktik i militæret én gang!

Praktikken er for elever der går i 9. og 10. klasse og som er 15-17 år.
Forsvaret stiller nogle grundlæggende krav til praktikanterne
Du skal være selvkørende og deltage aktivt i praktikugen
Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme m.v.)
Har du en sygdom, der er medicinkrævende – SKAL du altid informerer instruktøren
ved ankomst.

Praktiske oplysninger
Du bor og spiser gratis på praktikstedet, og du er forsikret gennem Forsvaret og din
skole.
Du skal selv sørge for transport til og fra praktikstedet, og du kan efter endt praktik
søge om refusion af transportudgifterne. Du kan højst modtage en refusion, som
svarer til det billigste offentlige transportmiddel – og pladsreservationer refunderes
ikke. Dokumentation skal vedlægges.
Ansøgningsblanketten finder du på UU-Vestegnens hjemmeside:
Http://www.uu-vestegnen.dk/7-10-klasse/praktik/

•
•
•

Hvis du går i 8. kl. og er 15 år på praktikdagen - kan du deltage i praktik,
Hvis du går i 9. kl. og er 14 år på praktikdagen - kan du deltage i praktik,
Hvis du går i 10. kl. og ikke er fyldt 18 år på praktikdagen - kan du deltage i
praktik.

Elev oplysninger

Kommune:

Klasse:

Skole:

Cpr.nr.:
Dreng

Navn:
Adresse:
Post nr. og by:
Mobil nummer:

Ansøgning om praktikplads
Når du udfylder ansøgningen, skal du krydse de uger og de praktiksteder af, hvor
du ønsker at komme i praktik. Kryds gerne mange uger og praktiksteder af.
Vær opmærksom på lejrskole, terminsprøve, brobygning, skills og m.m.!

Mail:

Du bliver skrevet op i Forsvarets Erhvervspraktiksystem til de ønskede praktiksteder
og uger og det tilstræbes, at dine ønsker imødekommes.

Forældres navn:

Når du bliver tildelt en praktikplads, vil du modtager en mail fra Forsvaret
Erhvervspraktik med oplysning om praktiksted og praktikuge.
UU-Vestegnen sender en mail med et formidlingsbrev, og din UU-vejleder bliver
informeret om, at du er tildelt en praktikplads i militæret.
Hvis det efterfølgende konstateres, at der er for få elever tilmeldt til dit praktikhold,
bliver holdet nedlagt. Du vil automatisk få tildelt en praktikplads ved et praktiksted.
UU-Vestegnen sender også en mail med besked om ændringen af praktiksted og
praktikuge, og din UU-vejleder bliver informeret om ændringen.
Vær opmærksom på at Forsvarets Erhvervspraktik sender en mail med
informationer og praktiske oplysninger til den oplyste forældremail –
mandag, ugen før praktikstart.
11. juni 2018

Forældre oplysninger

Telefon nummer:
Mail:
Det er vigtigt, at forældremailen er korrekt.

Dato

Underskrift (elev)

Dato

Underskrift (forælder)

Dato

Underskrift (klasselærer)

Dato

Underskrift (UU-vejleder)

Pige

Den Kongelige Livgarde, Garderkasernen, Høveltevej 117, 3460 Birkerød

Praktiksteder

Uge
Sæt X

Trænregimentet, Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby
Uge
Sæt X

39

41

Uge
Sæt X

44

36

38

41

Uge
Sæt X
45

39

41

38

40

46

49

Uge
Sæt X

40

44

46

49

40

Ansøgningen skal være i UU-Vestegnen senest 5 uger før den første ønskede
praktikuge starter - så afleverer din ansøgning til UU-vejlederen hurtigst muligt.

Hærens sergentskole, Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde
Uge
Sæt X

37

Air Force Training Centre, Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J.
37

45

47

Flyvestation Aalborg – Air Transport Wing - Thisted Landevej 53, 9430 Vadum
Uge
Sæt X

50

Flyvestation Skrydstrup - Fighter Wing, Skrydstrup, 6500 Vojens
41

43

- Hvis det ikke er muligt at tildele dig en praktikplads ved et af dine ønskede
praktiksteder, bliver du automatisk skrevet på venteliste til de ønskede praktiksteder
og ønskede uger.
- Hvis du ikke er fokuseret på, at det skal være et bestemt praktiksted eller en
bestemt uge, kan du blive skrevet op til alle de uger, du kan deltage.
Ønsker du dette, skal du sætte kryds i feltet her:
Og er der er nogle uger, hvor du ikke kan deltage i praktik – så kan du skrive dem
her:_________________________________________________________________________________________
Har du bemærkning, kommentar eller andet vi bør vide – så skriv den/dem her!
___________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatet i UU-Vestegnen

OPLOG Frederikshavn, Europavej, 9900 Frederikshavn
Uge
Sæt X

43

OPLOG Korsør, Sylowsvej 8, 4220 Korsør

Uge
Sæt X

Uge
Sæt X

46

50

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Oksbøllejren, Grærup Havej 2, 6840 Oksbøl

Uge
Sæt X

44

Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne, Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse

Jydske Dragonregiment, Kasernevej 5, 7500 Holstebro
Uge
Sæt X

41

GK Vordingborg, Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

Ingeniørregimentet, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive
Uge
Sæt X

40

40

Dato for tildeling af praktikplads: ______________

Ansøgning modtaget:_______________________
Praktikuge: _____________

Praktiksted: _____________________________________________________________

III Opklaringsbataljon, Almegårds Kaserne, Almegårdsvej, 3700 Rønne

Dato for opskrivning på ventelisten: _______________________

Uge
Sæt X

Praktik uge: _______________ Praktiksted: ___________________________________

40

Praktik uge: _______________ Praktiksted: ___________________________________

