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Praktikkonsulentens 

arbejde med overgange  

Erfaringer og anbefalinger 



Dagsorden 

 Analyse/ Målsætning/Observationer 

 Erfaringer 

 Roskilde Handelsskole 

 ZBC 

 Fremtiden- Hvad skal vi fokusere 

på? 

• Anbefalinger overordnet 

 

Erfaringer og refleksioner 

 

 

 



Analyser 

Togrejsen Togrejsen 

Baggrund Baggrund 

SWOT -analyse SWOT -analyse 

 ETU  ETU 

 VTU  VTU 

 Virksomhedsbesøg  Virksomhedsbesøg 



Et hvert hus bygger på et godt 
fundament 



Sammenhængskraft 

 

Praktikkonsulent 

Virksomheder Elever 



Så gør vi på 

Roskilde 

Handelsskole 

Vejledningssamtaler Vejledningssamtaler 

Forældremøde/opbakning Forældremøde/opbakning 

1 mdr. opfølgningssamtale pr. Elev(Logbog) 1 mdr. opfølgningssamtale pr. Elev(Logbog) 

Århus- Virksomhedsbesøg Århus- Virksomhedsbesøg 

Værksteder: Fokus på Ansøgning, CV, Den god samtale, Kompetenceafklaring m.m. Værksteder: Fokus på Ansøgning, CV, Den god samtale, Kompetenceafklaring m.m. 

Matchmeeting Matchmeeting 

Nyhedsbreve til Virksomheder Nyhedsbreve til Virksomheder 

2 årlige møder med de uddannelsesansvarlige i Virksomhederne 2 årlige møder med de uddannelsesansvarlige i Virksomhederne 

Tæt dialog med virksomheder Tæt dialog med virksomheder 

Flere typer for godkendelser Flere typer for godkendelser 

Inddragelse af virksomhederne i undervisningen Inddragelse af virksomhederne i undervisningen 

Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg 

Deltagelse i Roskilde Erhvervsforum Deltagelse i Roskilde Erhvervsforum 

Screening  for ordblindhed Screening  for ordblindhed 



Sådan gør vi på ZBC 

Kontaktlærens 
centrale rolle 

Erhvervs-
praktik 

Forældre/ 
kontaktlærer 

og elev 

Stor fokus på 
praktikplads-

søgning 

Besøg af 
virksomheder 

Case opgaver 

Ud af huset 

People Tools 
værktøj  

Kompetence-  
afklaring 



Betragtninger 

Der mangler dygtige relevante EUX-elever på alle områder Der mangler dygtige relevante EUX-elever på alle områder 

Vi sælger EUX på huen i stedet for på elevpladsen Vi sælger EUX på huen i stedet for på elevpladsen 

Modningsprocesser- Parat til erhvervslivet – fokus på fastholdelse Modningsprocesser- Parat til erhvervslivet – fokus på fastholdelse 

SPS – voksende behov for støtte  SPS – voksende behov for støtte  

Talblindhed og ordblindhed – støtte også med i et hovedforløb Talblindhed og ordblindhed – støtte også med i et hovedforløb 

Uligevægt i udbud og efterspørgsel – periodisk udfordring  Uligevægt i udbud og efterspørgsel – periodisk udfordring  

Unge EUX’ere – meget unge- og meget ældre… Unge EUX’ere – meget unge- og meget ældre… 

Skolepraktik ? Nej tak ! - 3 mdr. Praktikchock Skolepraktik ? Nej tak ! - 3 mdr. Praktikchock 

Hvordan er en god EUX-elev - forventninger Hvordan er en god EUX-elev - forventninger 



Fremtiden 

 Relationsskabende samarbejde  

 Praksisnær undervisning – elever og virksomheder 

følger hinanden på det studierettede år – gensidig 

interesse. 

 Eleverne skal kunne se en mening - jo mere 

interesserede og nysgerrige er de for at blive en 

del af virksomheden. 

 



Refleksionsspørgsmål: 

 

Hvad er det for indsatser, som virker i 

fremtiden? 
 

 


