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Handlingsplan for indsatsområde 1: Praktikpladser til unge og voksne
Fokusområde: Praktikpladssituationen og det virksomhedsopsøgende arbejde
Det er et overordnet mål, at der er praktikpladser til flest mulige motiverede unge og voksne med et bestået grundforløb 2 indenfor de
erhvervsuddannelser, der er omfattet af partnerskabsaftalen.
Initiativer

Beskrivelse

Handlinger (Resultatmål)

Ansvarlig

Lokal statistik

Der er fortsat behov for at have fokus på
praktikpladssituationen i Skive. Der bliver i
tilknytning til partnerskabsaftalen
udarbejdet opdaterede og faktuelle tal på
praktikpladssituationen.

Det er målet:
- at der løbende udarbejdes en
statistik over praktikpladssituationen
på EUD-området for borgere med
bopæl i Skive Kommune

Skive Kommune

Statistikken vil omfatte
Undervisningsministeriets nøgletal for
praktikpladssituationen vedr.:

alle EUD-erhvervsuddannelser for
personer med bopæl i Skive
Kommune

- at praktikpladssituationen drøftes 2
gange årligt i styregruppen med en
orientering til EAU (Erhvervs-og
Arbejdsmarkedsudvalget)



de erhvervsuddannelser, der er
omfattet af 4 indgange i
tilknytning til partnerskabsaftalen

- at de centrale nøgletal for
praktikpladssituationen offentliggøres
løbende på Skive Kommunes
hjemmeside med orientering til
aftalens parter
- at der i samarbejde med parterne
udvikles et ”EUDuddannelsesbarometer” over
praktikpladssituationen, der vil kunne
anvendes til brug for presse og
markedsføring af
erhvervsuddannelserne

Praktikpladser

Erhvervsskolerne har i samarbejde med de
lokale, faglige udvalg til opgave at vejlede
de unge i at opsøge virksomhederne / tage
direkte kontakt til virksomhederne for at
finde en praktikplads.

Det er målet:
- at alle motiverede unge og voksne
fra Skive Kommune med et CV, der
har gennemført et grundforløb 2 og
ønsker det, skal i praktik i en
virksomhed

Skive College
Faglige udvalg

I forhold til praktikpladscenteret på Skive
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College er der nedsat et tværgående
praktikpladsudvalg, der omfatter alle EUDuddannelserne på Skive College.

- at de faglige udvalg og
praktikpladsudvalget skal sikre, at så
få som muligt får behov for at
komme i en skolepraktik

Et centralt element i partnerskabsaftalen
er anvendelse af den såkaldt ”Hotline”,
hvor der udsendes CV’er til aftalens parter
på de unge og voksne, der mangler en
praktikplads.

Det er målet:

Formålet med ”hotline” er dels at sende et
kraftigt signal om, at i Skive arbejder vi på
at skaffe praktikplads til alle, der tager en
erhvervsuddannelse, og dels at få placeret
et fælles og konkret ansvar hos alle parter
for, at der fremskaffes det nødvendige
antal praktikpladser.

- at alle elever, der har bestået
grundforløb 2 uden at have fået en
praktikplads, bliver omfattet af
”hotline”
- at Skive College hjælper elever
uden praktikplads med at udfylde en
CV-skabelon
Aktivering af hotline: 4 unger før
afslutning på grundforløb 2 udsender
Skive College CV’er til relevante
faglige organisationer på alle elever,
der har bestået grundforløb 2 uden
at have fået en praktikplads

CV sendes til alle relevante
organisationer, der er
omfattet af denne aftale
(se procedure for Hotline)
-

Dansk Byggeri
Dansk Industri
Arbejdsgiverne
Tekniq
Dansk Metal
Dansk Elektrikerforbund
3f/ LO
FOA
HK
Dansk Erhverv
Jobcenter Skive
Skive Kommune

- at de faglige organisationer sørger
for at videreformidle CV’erne til deres
respektive medlemsvirksomheder
med evt. telefonisk opfølgning på
CV’erne
- at de faglige organisationer
samtidigt tager kontakt til deres
respektive tillidsvalgte og kontakter
på virksomhederne med CVoversigten
- at alle relevante parter modtager
en CV-oversigt over elever, som efter
afsluttet grundforløb fortsat står
uden elevplads.
(Antallet af CV’er på elever, som
efter afsluttet grundforløb 2, fortsat
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står uden elevplads, danner grundlag
for evaluering af effekten med
Hotline-indsatsen.)
- at relevante faglige organisationer
inkl. Jobcenter Skive fortsætter det
virksomhedsopsøgende arbejde på
de elever, der har afsluttet
grundforløb 2 og som efter
udsendelse af CV’er til de faglige
organisationer fortsat står uden
praktikplads

Aftaler med andre
Erhvervsskoler

Aftalen om ”hotline” omfatter alle unge og
voksne med bopæl i Skive Kommune, der
er i gang med at tage en
erhvervsuddannelse indenfor aftalens
områder.
Aftalen forudsætter derfor også et
samarbejde med de erhvervsskoler, der
ligger udenfor Skive Kommune.
-

Informationsbrev

Det er målet,

Skive College

- at der bliver indgået individuelle
aftaler om hotline med de relevante
erhvervsskoler, der ligger udenfor
Skive Kommune

Skive Kommune

- at Skive Kommune vil tilbyde i
samarbejde med Skive College at
udarbejde og indgå disse aftaler

Mercantec, Viborg
Herningsholm
Uddannelsescenter Holstebro
EUC NordVest, Thisted

Partnerskabsaftalen har til formål både at
motivere flere unge til at tage en
erhvervsuddannelse og sikre fremskaffelse
af et tilstrækkeligt antal praktikpladser
Det er vigtigt, at dette formål også bliver
kommunikeret til de unge og voksne, der
er omfattet af aftalen - hvad aftalen
betyder i praksis.

Det er målet,

Skive College

- at der i samarbejde med parterne
udvikles et fælles informationsbrev til
alle unge og voksne, der påbegynder
en erhvervsuddannelse indenfor
aftalens område

Skive Kommune

- at informationsbrevet udsendes
både på Skive College og øvrige
relevante erhvervsskoler
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