Region Hovedstaden
Den regionale praktikpladsenhed

PRAKTIKPLADSER PÅ
REGION HOVEDSTADENS
HOSPITALSBYGGERIER
Informationsmateriale til
bygherre og rådgiver

Kære bygherreorganisation og
bygherrerådgiver
I fremtiden bliver der brug for flere faglærte i bygge- og
anlægsbranchen. For at sikre faglærte i fremtiden har regionsrådet besluttet, at entreprenører på regionens hospitalsbyggerier skal leve op til n ogle krav om ansættelse af praktikanter; de såkaldte praktikantklausuler.
Den regionale praktikpladsenhed hjælper både jer og entreprenørerne, så det ikke bliver en stor administrativ byrde. Det
er vores fælles ansvar, at entreprenørerne lever op til kravene 
i praktikantklausulerne.

Det skal I være
opmærksomme på
• Sammen kan vi hjælpe mange elever uden praktikplads
• Antallet af praktikanter hos den enkelte entreprenør
skal udregnes efter en model, som I kan finde på
www.regionh.dk/praktikantkrav
• I skal indskrive praktikantkravene både i
udbudsmaterialet og entreprisekontrakterne
• I skal bede entreprenørerne om at udarbejde en praktikantplan umiddelbart efter kontraktindgåelse. I kan
læse mere om, hvordan man udarbejder en praktikantplan på www.regionh.dk/praktikantkrav
• Send os overblik over jeres entreprenører med
CVR-numre, kontaktinfo og det aftalte praktikantkrav
• Følg op på, om entreprenøren overholder praktikantkravene på månedlige byggemøder og afrapporter til os
minimum en gang i kvartalet. Find et skema til afrapportering på www.regionh.dk/praktikantkrav
• Hold os orienteret, hvis entreprenøren ikke overholder
praktikantkravene.

Hvad kan vi
hjælpe med?
• Vi sender gerne eksempler på praktikantberegninger
og kvalificerer gerne jeres
• Vi sender entreprenørerne overskueligt
informationsmateriale om, hvad vi kan hjælpe dem
med
• Vi deltager gerne i både et informationsmøde og et
byggemøde sammen med jer og entreprenørerne, så
vi kommer godt fra start
• Vi kontakter sammen med skolerne hver entreprenør,
så de kan få hjælp til at overholde praktikantkravene
• Vi sørger for, at entreprenørerne får hjælp til at blive
godkendt som praktiksted og kan finde de rigtige
elever
• Vi har en daglig kontakt til de 8 erhvervsskoler på
Sjælland, som udbyder bygge- og anlægsfagene, og
som kender potentielle elever.
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