Revideret: 6. juni 2017

Generel information om praktik i Militæret:
• Der må kun være to elever repræsenteret fra samme klasse/skole ved samme
tjenestested.
Det er desværre ikke muligt, at give garanti for at elever kan komme afsted i praktik
sammen.
• Du kan kun komme i praktik i Militæret én gang!
• Har du fysiske skader (brækkede arme, epilepsi, hjertefejl, allergi osv.) kan du ikke
komme i praktik.
• Det er ikke muligt for Militæret, at tage imod en elev
- der er i medicinsk behandling,
- der har adfærdsvanskeligheder,
- der kræver specielle hensyn.
I ansøgningen skal:
• du tage stilling til hvor og hvornår du ønsker at komme i praktik
– Sæt kryds i feltet under uge nr. – og sæt gerne krydser i flere uger!
Vær opmærksom på lejrskole og prøver!
• du skal tage stilling, om du ønsker at blive skrevet op på venteliste til en
afbudsplads, hvis du ikke får dit/dine ønsker opfyldt.
Husk at skrive, hvis der er uger, hvor du ikke kan deltage i militærpraktik.
Hvis du får tildelt en praktikplads:
vil din vejleder orienterer dig om:
- hvilken uge du skal i praktik
- hvor du skal i praktik
Hvis du ikke får tildelt en praktikplads:
vil du blive skrevet på ventelisten – hvis du har ønsket det – ellers vil du få besked af din
vejleder om, at du ikke har fået tildelt en praktikplads.
Hvis du får tildelt en praktikplads - efter at have været på venteliste:
vil din vejleder orienterer dig om:
- hvilken uge du skal i praktik
- hvor du skal i praktik
Når du er tildelt en plads:
Skal du være opmærksom på, at der bliver sendt en mail fra Militæret til den oplyste
forældremail mandag ugen før dit praktikophold starter.
Det er vigtige informationer og oplysninger til dig til brug for dit praktikophold i Militæret
ugen efter.

Ansøgning til Militærpraktik
Skoleåret 2017/2018
Du kan søge om en praktikplads i Militæret i ugerne 37-42 i efteråret 2017.
Praktikpladser tilbydes til elever i 9.-10.klasse, dog kan unge op til 18 år komme i
betragtning efter aftale med UU-Vestegnen.
Elev oplysninger
Kommune:

Klasse:

Skole:

Cpr.nr.:
Dreng

Navn:
Adresse:
Post nr. og by:
Mobil nummer:
Mail:
Forældre oplysninger
Forældres navn:
Telefon nummer:
Mail:

Det er vigtigt, at forældremailen er korrekt.

Dato

Elevs underskrift

Dato

Forældres underskrift

Dato

Klasselærers underskrift

Dato

Vejleders underskrift

Pige

Den Kongelige Livgarde – Garderkasernen, Høveltevej 111-117, 3460 Birkerød
Uge
37

Tjenestesteder
Trænregimentet, Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby
Uge
38
39

Ingeniørregimentet, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive
Uge
37
38

40

40

Hærens Sergentskole, Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde
Uge
39

Telegrafregimentet, Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia
Uge
37
38

41

41

40

41

Danske Division, Louisevej 2A, Postboks 1059, 6100 Haderslev
Uge
37
39

41

Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen 1, 7500 Holstebro
Uge
38
39

41

OPLOG Frederikshavn, Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn
Uge
39
40

GK Vordingborg - Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Uge
39
40

41

Gardehusarregimentet – Antvorskov Kaserne, Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse
Uge
37
39

41

III Opklaringsbataljon - Almegårds Kaserne, 3700 Rønne
Uge

40

41

OPLOG Korsør - Sylowsvej 8, 4220 Korsør
Uge
37
38

40

39

40

Flyvestation Karup J. - Air Force Training Centre, Herningvej 30, 7470 Karup
Uge
37
39

Venteliste
Du skal sætte et kryds – om du ønsker eller ikke ønsker at blive sat på
venteliste.
Hvis du har sat kryds i ja – skal du oplyse, hvilke uger du ikke kan
deltage i praktik.

Ja:
Skriv uge nr.:

Ansøgningen modtaget:

Flyvestation Aalborg – Air Transport Wing Aalborg, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum
Uge
41

41

41

Ansøgningen skal være sekretariatet i UU-Vestegnen i hænde så hurtigt som muligt
dog senest mandag den 7/8 - 2017 – og meget gerne tidligere ☺.
Så er chancerne for at få en praktikplads og for at få en plads ved et af de ønskede
tjenestesteder større.

Forbeholdt sekretariatet i UU-Vestegnen:
Flyvestation Skrydstrup - Fighter Wing Skrydstrup, Lilholtvej 2, Skrydstrup, 6500 Vojens
Uge
39
41

38

Dato for tildeling af
plads:

Dato for opskrivning
på venteliste:

Tjenestested og uge:

Tjenestested og uge:

Nej:

