Region Hovedstaden
Den regionale praktikpladsenhed

PRAKTIKPLADSER PÅ
REGION HOVEDSTADENS
HOSPITALSBYGGERIER

Kære Entreprenører
I fremtiden bliver der brug for flere faglærte i byggebranchen.
Derfor skal vi i fællesskab sørge for, at der er praktikpladser
nok til de unge, som vil have en uddannelse inden for byggeog anlægsfagene.
Det et politisk krav, at I ansætter praktikanter, når I løser byggeog anlægsopgaver for Region Hovedstaden.
Præcis hvor mange praktikanter, I skal ansætte, fremgår af jeres
kontrakt med Region Hovedstaden.

Hvad kan vi
hjælpe jer med?
• I Region Hovedstadens praktikpladsindsats hjælper vi de
over 3000 unge på erhvervsuddannelserne, som ikke har en
praktikplads. En af vores opgaver er også at hjælpe jer med at
leve op til praktikantkravene. Fx :
• Blive godkendt som praktiksted
• Finde og kontakte de rigtige elever
Fleksible muligheder for at ansætte praktikanter
I kan indgå forskellige former for uddannelsesaftaler med eleven:
• EN HEL UDDANNELSESAFTALE: Aftalen omfatter hele elevens
uddannelse.
• KOMBINATIONSAFTALE: Aftalerne indgås mellem en elev og
flere virksomheder. Tilsammen skal aftalerne omfatte hele
elevens uddannelse.
• KORT UDDANNELSESAFTALE: Aftalen omfatter ét skoleophold
og én praktikperiode.
• DELAFTALE: Aftalen kan indgås med elever i skolepraktik;
kan være af meget begrænset varighed og skal indeholde en
praktikperiode.
• RESTAFTALE: Aftalen omfatter den del af uddannelsen, som
eleven mangler at færdiggøre.
• NY MESTERLÆRE: For virksomheder, der ønsker det primære
oplæringsansvar og kan uddanne eleven i et helt uddannelses
forløb. Eleven tager grundforløbet i virksomheden.
Du kan læse mere om uddannelsesaftaletyperne her:
www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/
Uddannelsesaftaler

Hvad skal I gøre?
• Brug jeres kontakter på erhvervsskolerne og annoncer
eventuelt efter praktikanter via fagblade eller på  
www.praktikpladsen.dk
• Få praktikplads-godkendelser på plads, før I selv går i gang
med byggeriet
• Opdater byggeledelsen på byggemøde hver måned om,
hvor mange praktikanter I har
• Kontakt Praktikpladsenheden, hvis I oplever udfordringer
med at leve op til praktikant-kravene, f.eks. hvis I ikke kan
skaffe eleverne.

Fag der tæller med i praktikant
kravene
Alle erhvervsuddannelser tæller med som praktikplads, men
følgende 15 fag er mest relevant for jer:
• Anlægsgartner

• Smed

• Brolægger

• Snedker

• Bygningsmaler

• Struktør

• Elektriker

• Tømrer

• Glarmester

• Ventilationstekniker

• Gulvlægger

• VVS

• Kloakrørlægger

• Kontorelever

• Murer

Lad os hjælpe hinanden med at leve op til praktikantkravene og
uddanne fremtidens arbejdskraft. Vi glæder os til samarbejdet.
Kontakt os så snart, I har indgået kontrakten.
praktikpladsenheden@regionh.dk
Projektleder Annemaj Bengtson-Jensen / 23 42 44 57
Læs mere på www.regionh.dk/praktikantkrav
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