Erhvervspraktik i 8. - 10. klasse.
Folkeskoleloven giver mulighed for, at eleverne fra 8. klasse kan komme i erhvervspraktik enten individuelt eller som klassepraktik, hvor hele klassen er ude i den samme uge. Erhvervspraktik skal have et uddannelses- og afklaringsperspektiv for den enkelte elev.
Typisk finder eleverne sammen med deres netværk praktikpladsen, men i særlige tilfælde kan
uddannelsesvejlederen hjælpe med at skaffe en praktikplads, dog kun inden for et begrænset
erhvervsområde.
Hvis skolen har afsat en uge til erhvervspraktik, har de ansvaret for, at eleverne finder en praktikplads og afleverer praktiksedlen senest 2 uger før praktikken, ligesom det er skolen, der
betaler elevernes transportudgifter.
For, at eleven er forsikret via Statens Forsikringsordning under praktikken, er det vigtigt, at
UU-Vestegnen får de på praktiksedlen ønskede oplysninger. Find praktiksedlen her:
http://uu-vestegnen.t2w.dk/_files/grundskole/praktikseddel2015.pdf
Arbejdstiden for eleverne er efter gældende regler på den enkelte arbejdsplads, dog må eleverne kun være i praktik mellem kl. 06.00 og 20.00.
I særlige tilfælde kan eleverne låne sikkerhedssko hos UU-Vestegnen.
Skolen er ansvarlig for kontakten til eleven i praktikperioden.
For, at eleverne får det maksimale ud af deres praktik, er det vigtigt, at de får mulighed for at
reflektere over deres oplevelser. Derfor opfordres der kraftigt til, at skolen sætter tid af til at
forberede og efterbehandle praktikforløbene. Uddannelsesvejlederen kan inddrages i dette.

Individuel erhvervspraktik efter § 9 stk. 4 og § 33 stk. 4-7 i folkeskoleloven
Elever i 8. og 9. klasse, der har behov for særlige forløb, kan opfylde deres undervisningspligt
på en alternativ måde, hvor praktiske og undervisningsmæssige elementer kombineres. De
praktiske elementer kan f.eks. være erhvervspraktik, afklarende forløb på ungdomsuddannelser og erhvervsarbejde.
§ 9 stk. 4 forløb må højst strække sig over 13 uger indenfor 12 måneder. § 33 stk. 4-7 forløb er
ikke begrænset i tidsmæssig udstrækning.
For § 9 stk. 4 gælder, at erhvervspraktikken skal have et uddannelsesmæssigt perspektiv. Forløbet skal tilrettelægges, så eleven får undervisning, der lever op til de fastsatte mål for minimum dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.
For § 33 stk. 4-7 gælder, at eleven som minimum skal undervises i fagene dansk og matematik i et omfang, der gør det muligt for eleven at opfylde kravene til folkeskolens afgangsprøve.
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For begge typer forløb gælder, at undervisningen kan foregå på hjemskolen eller eksempelvis
på den kommunale ungdomsskole.
Under forløbet følger skolen eleven tæt. Forløbet skal ikke opfattes ekskluderende.
Skolen har ansvar for, at der udarbejdes en handleplan for eleven og står for tilsynet med eleven under forløbet. Herunder justering og evaluering.
Forløbet kan evt. suppleres med en uddannelsesmentor.
Forældre, elev, skole og uddannelsesvejleder evaluerer forløbet. Uddannelsesvejlederen beskriver i samarbejde med eleven erfaringerne i elevens uddannelsesplan.
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