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Aftale om praktik 
mellem virksomhed, skole, elev og forældre 

Virksomhed 
Navn 

Adresse 

Postnr og by 

Kontaktperson 

Telefon Mail 

Elev 
Navn 

Adresse 

Postnr og by 

Telefon Mail 

Forælder/værge 
Navn 

Telefon Mail 

Skole og lærer 
Skole og afdeling 

Klasse 

Klasse-/kontaktlærers navn 

Skolens telefon Skolens mail 

Praktikperiode (Udfyldes sammen af eleven og virksomheden) 
Erhverv 

Mødested 

Mødetid (dato og tidspunkt) 

Eventuelle øvrige oplysninger (fx værnemidler) 

Forsikring 
Med denne aftale i underskrevet stand er eleven forsikret via Statens Erstatningsordning. 

Underskrifter og dato for indgåelse af aftalen 
Praktikvirksomhed Elev 

Forælder/Værge Lærer 

Den underskrevne aftale afleveres til klassens lærer/kontaktlærer. Elev, klasselærer/kontaktlærer og praktiksted skal opbevare en kopi af aftalen. 
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Værd at vide om praktik 

Du bliver som elev tilbudt praktik for, at du kan: 
• Få mere viden om et bestemt job, som interesserer dig. 
• Finde ud af, om jobbet passer til dig. 
• Undersøge hvordan det er at være på en arbejdsplads. 
• Få viden om arbejdsmarkedet og finde ud af hvilke uddannelser der kan føre dig til dit drømmejob. 
• Få indtryk og oplevelser, som du kan bruge i dine tanker om din kommende uddannelse. 

Aftale om praktik 
Din klasselærer har givet dig sedlen Aftale om praktik, som samler vigtig info om din praktik og sikrer, at du er forsikret under 
dit praktikophold. Praktikaftalen skal underskrives af dig, en af dine forældre/værge, din lærer samt dit praktiksted. Praktikstedet 
tager en kopi af aftalen. Originalen tager du med retur til din klasselærer/kontaktlærer. 

Arbejdsopgaver 
Der kan være opgaver, du ikke må lave i din praktik på grund af din alder. Det kan fx være tunge løft eller at betjene maskiner.  
Det kan du læse mere om på Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/vejledning-og-forberedelse-til-valg-af-uddannelse-og-job-
tema/erhvervspraktik-i-8-eller-9-klasse. 

Arbejdstid 
Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid – eventuel også om aften eller i weekenden, hvis det er almindeligt for arbejds-
pladsen. Dog må du ikke arbejde mellem kl. 20.00-06.00. Hvis det er en udfordring for dig, må du aftale med praktikstedet i god 
tid, hvad I så gør. 

Forsikring 
Når du er i praktik, og du har en underskrevet praktikaftale, er du forsikret via Statens Erstatningsordning. Forsikringen dækker 
både, hvis du selv kommer til skade, eller du kommer til at ødelægge noget eller gøre skade på en anden, mens du er på dit 
praktiksted. 

Madpakke 
Husk at undersøge, om du skal have madpakke og eventuel en drikkedunk med. 

Positiv indstilling 
Praktikstedet har dig som gæst. Derfor forventes det, at du møder op med en positiv indstilling og deltager aktivt i det daglige 
arbejde. 

Problemer 
Hvis du får problemer, som ikke kan løses på praktikstedet, skal du kontakte din klasselærer eller skolen.  

Tøj 
Tænk på, hvad du tager på af tøj og sko. På de flere arbejdspladser kan du bruge dit almindelige tøj. Men nogle job er beskidte, 
udendørs i al slags vejr, kræver særligt fodtøj osv. Spørg hos din praktikvært, om der er særlige krav til, hvad du har på af tøj og 
sko. Det kan også være, dit praktiksted har arbejdstøj, du kan låne. 

Sygdom 
Hvis du bliver syg i praktikperioden, skal du give besked til dit praktiksted (pr. telefon) og til din lærer (via AULA), inden det aftal-
te mødetidspunkt på dit praktiksted. 

Tak for sidst 
Efter dit praktikforløb kan du eventuel sende en ’tak for sidst’-hilsen til dit praktiksted. På den måde viser du, at du har haft glæ-
de af at være i praktik. Desuden kan det være en måde at holde forbindelsen med din praktikvirksomhed, som du eventuel kan 
bruge senere i din uddannelse. 

Tavshedspligt 
I nogle jobs kan du pålægges tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må fortælle fortrolige oplysninger fra dit praktikophold til 
andre. Det kan fx være noget om et ældre menneske, hvis du fx er på et plejecenter, eller noget om specifikke arbejdsgange i 
virksomheden. Disse oplysninger fra dit praktikophold må du ikke fortælle til dine forældre, venner/veninder osv.  Hvis du bliver 
pålagt tavshedspligt, skal du selvfølgelig overholde den. 

Transportudgifter 
Du kan få pengene tilbage for dine tog/busbilletter mellem dit hjem og dit praktiksted, hvis det er inden for HT-området. Du vil 
få dækket den billigst mulige transport - se på www.rejseplanen.dk, hvordan du kommer til og fra dit praktiksted. Du kan få dine 
penge tilbage ved, at aflevere en kopi af din billet, oversigt fra dit rejsekort eller anden dokumentation til skolens kontor – husk at 
skrive dit navn og din klasse på. Dette skal gøres senest 14 dage efter du har været i praktik. Pengene vil blive udbetalt til din el-
ler en af dine forældres nem-konto. Uden billet, oversigt fra rejsekort eller anden dokumentation vil du ikke kunne få tilbagebetalt 
pengene fra din transport. 

Ulønnet 
Din praktik er ulønnet. 

www.rejseplanen.dk
https://20.00-06.00
https://www.ug.dk/vejledning-og-forberedelse-til-valg-af-uddannelse-og-job



