Praktikpladskonsulentens Værktøjskasse
Til rådgivning af praktikvirksomheder i erhvervsuddannelserne
www.praktikpladskonsulenten.dk
Der er p.t. endnu en gang fokus på praktikpladssituationen i forhold til at skaffe flere praktikpladser og
begrænse frafaldet for dem som har en læreplads.
Praktikpladskonsulentens Værktøjskasse et eksempel på en aktivitet som primært retter sig imod at
opdyrke og forbedre relationer og sagsgange for de involverede ved en uddannelsesaftale ‐
erhvervsskole, elev og arbejdsgiver. Den nye web‐baserede værktøjskasse er resultatet af et projekt
mellem fire erhvervsskoler, med NCE i rollen som projektleder.
Hvem henvender værktøjskassen sig til?
Værktøjskassen henvender sig først og fremmest til konsulenter på erhvervsskoler, der beskæftiger sig
med at udføre et langsigtet rådgivende arbejde i forhold til kvaliteten i praktikuddannelsen, velvidende
at de samme konsulenter oftest også udfører et kortsigtet opsøgende arbejde, for at skaffe flere og
nye praktikpladser.
Kvaliteten af denne rådgivning kan være en medvirkende ‐ og til tider afgørende ‐ faktor i
bestræbelserne på at nedbringe frafald i erhvervsuddannelsernes hovedforløb.
Praktikpladskonsulenter med adgang til gode netværk og tiltag der virker, kan måske være den forskel
der skal til for at et elevforhold ikke opløses i utide.
Hvad kan værkstøjkassen bruges til?
Værktøjskassen kan understøtte konsulenten på en række områder. Et er den vitale opgave at skærpe
praktikvirksomhedernes forståelse for og en aktiv medvirken i at give eleven en god oplæring.
Særlig fokus er der på den nye mesterlære og de værktøjer som kassen kan bibringe ny mesterlære, og
omvendt den inspiration som kan hentes i ny mesterlære til kvalificering af de andre indgangsveje til
en erhvervsuddannelse. I den henseende vil begrebet fleksibilitet få en central betydning i forholdet
til hvordan ny mesterlære kan føre til nytænkning i hele systemet.
Den gode historie og velafprøvede værktøjer
I kassen finder brugeren historier fortalt af kollegaen fra en skole. På denne måde får læseren et
meget direkte indtryk af, hvilke udfordringer man møder som praktikpladskonsulent og hvordan man
håndterer disse situationer.
Således giver Pauli Hansen, praktikpladskonsulent på Bornholms Erhvervsskole, 10 gode råd for at
håndtere det, der kan kaldes "dørskræk" ‐ når man skal I kontakt med virksomheder.
Andre værktøjer omhandler den daglige planlægning, med eksempler på besøgs‐ og opfølgningsplaner
– både for mesterlæren og ordinære forløb. Er man i tvivl om, hvordan man hjælper virksomheden
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med en opgavestilling til mesterlærens praktiske opgave, kan man finde eksempler i modulet om
mesterlæren.
Og ikke mindst beskrives helt konkret, hvordan skolen kan organisere og koordinere den samlede
indsats, for at opnå langsigtede og tilfredsstillende relationer med sine praktikvirksomheder.
Brugbare referencer
Brugbare referencer finder brugeren i form af relevante henvisninger som i nogle tilfælde bliver
uddybet med lydklip. Det gælder f.eks. HANSENBERGS brug af AMU kurset ”Praktikvejledning af eud ‐
elever/lærlinge” hvor en repræsentant fra erhvervsskolen fortæller om, hvordan man lokalt omsætter
dette kursus med inspiration bl.a. fra TrainerGuide.
Lyt også til en konsulent fra Køge Handelsskole, hvordan man arbejder med forskellige elevtyper og
især i forhold til den nye mesterlære, som på denne merkantile skole tiltrækker bestemte elevprofiler.
Tjek dine kompetencer som praktikpladskonsulent
Værktøjskassen giver desuden en introduktion til typiske kompetencer hos en praktikpladskonsulent,
der skal kunne imødegå de forskellige krav og opgaver som ligger i funktionen. Download et værktøj,
hvor skolen kan indtaste en ønskeprofil, samt hvor man kan udarbejde sit eget kompetencespind.
Værktøjskassen i brug
Værktøjskassen er tilgængelig fra begyndelsen af juni. Det betyder dog ikke at redskabet anses for
fuldstændigt færdig og utilgængelig for korrektioner. Det er projektets håb, at den vil fungere som
”redskab åben for løbende forandringer” og at brugerne vil bidrage med forslag til forbedringer eller
tilføjelser. Primo 2011 vil værktøjskassen flytte til emu.dk, hvor der p.t. ansamles omfattende
information i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde.
Hvordan er værktøjskassen blevet til?
De deltagende skoler har i et velfungerende netværk udvekslet ideer og god praksis i forhold til
procedurer, som for den enkelte skole har vist sig at fungere optimalt og som derfor med en vis
sandsynlighed kan bruges af andre skoler.
Værktøjskassen dokumenterer, hvordan interne og eksterne netværk kan skabe et frugtbart
fundament for udveksling og deling af viden, som uden netværksdannelsen måske vil være forblevet
indkapslet på den enkelte skole.
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