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Erhvervspraktik i udskolingen på Ørstedskolen 

Uddannelse og job 

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. 

Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse. I 

uddannelse og job skal eleverne især i udskolingen udfordres på deres uddannelsesvalg. 

Fokuseringen af emnet sker bl.a. ved, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i højere grad 

samarbejder med lærerne i udskolingen, så den almindelige undervisning og længere skoledag kan 

spille bedre sammen med de forskellige vejledningsaktiviteter, herunder bl.a. den kollektive vejledning, 

introduktionskurser til ungdomsuddannelse, brobygning, virksomhedsbesøg mv. Herigennem kan 

grundlaget for elevernes valgparathed understøttes bedre i den daglige undervisning. 

 

Formål 

Det primære formål med erhvervspraktikken er ikke nødvendigvis at afprøve et specifikt erhverv, men 

at give eleverne et indtryk af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og at der er forskellige 

arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde på virksomheden. Det kan være i tema- eller 

branchepraktikker, hvor klasser eller hold udsendes i fx landbrugspraktik, industripraktik, merkantil 

praktik m.v. eller individuelle praktikker, hvor eleverne prøver forskellige arbejdsfunktioner. 

 

Praktikkens progression i udskolingen 

For 7. årgang gælder det en 3-dags forældrepraktik, hvor eleverne i så høj grad det er muligt, er med 
en forældre på arbejde og får indblik i, hvad det består af, og bliver introduceret til en arbejdsdags 
rutiner, krav og behov. 

På 8. årgang starter den mere selvstændige praktik af en uges varighed ultimo skoleåret. Målet er at 
støtte de stadigt usikre unge i at blive klogere på uddannelsesvalg og retning, samt begyndende 
karriereovervejelser.  



På 9. årgang ligger praktikken i slutningen af november og starter af december, hvor målet er at gøre 
eleverne yderligere bevidste om – og opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, 
forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at 
uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål, der 
sigter mod at ramme det rigtige uddannelsesvalg. 

Praktik på 10. årgang aftales løbende over året med UU-vejledere og lærere i op til 13 uger. Hvis 

skolen og UU vurderer, at eleven i en periode har brug for et forløb, hvor skolegang kombineres med 

andre aktiviteter, kan der tilbydes et særligt tilrettelagt forløb. 

Indholdet og varigheden afhænger af, hvad der bliver aftalt mellem elev, skolen og UU - og af, hvad 

der passer til den unges behov, mål og forudsætninger. 

Erhvervspraktik kan indgå i forløbet og foregå på samme virksomhed, på flere virksomheder, på nogle 

af ugens dage eller i hele uger. Dette aftales inden forløbet. 

 

Den gode praktik 

Den gode praktik er kendetegnet ved:  

• at den dels er rigtig godt forberedt, så eleverne er klar over, hvad der er formålet, indholdet og 

forløbet i den forestående praktik og er bevidste om, hvad de kan bruge den til og hvad de bør 

være opmærksomme på, mens de er ude i praktikken. 

 

• at selve forløbet og måden, dette er organiseret og tilrettelagt på, giver eleverne et godt indtryk 

af virksomheden og det faglige område eller branche, som virksomheden er en del af og 

samtidig giver eleven mulighed for at vurdere de krav og forventninger, der er til at arbejde 

inden for området. Et godt forløb er samtidig kendetegnet ved at eleven kan gøre sig nogle 

konkrete og brugbare erfaringer, som han/hun kan bringe med sig i den videre proces – blandt 

andet til at blive klar over sammenhæng mellem forskellige uddannelser og de job, de kan føre 

til. 

 

• at der efterfølgende i klassen/på skolen er god mulighed for at evaluere udbyttet af den 

gennemførte erhvervspraktik, og at eleverne oplever en sammenhæng mellem erhvervspraktik 

og evt. andre aktiviteter som introduktionskurser, brobygning, den almindelige undervisning og 

egne overvejelser om/tanker om uddannelse og job. Formålet med en grundig 

efterbearbejdning er at bruge de erfaringer og den viden, eleverne har fået i praktikforløbet til 

efterfølgende forløb i fx uddannelse og job eller andre udskolingsaktiviteter. 
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