PROGRAM
Forsker-praktikernetværksmøde
Onsdag d. 6. april 2011 kl. 9.30-15.00
Sted: Københavns Tekniske Skole, Julius Thomsens Gade 5 (festsalen) – Frederiksberg

Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle
Der er til stadighed opmærksomhed på uddannelsessystemets – og ikke mindst
erhvervsuddannelsernes – kapacitet til at levere den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Senest
har regeringens Vækstforum sat fokus på erhvervsuddannelsernes evne til at tiltrække elever og sikre
et dækkende udbud af arbejdsmarkedsrelevante uddannelser. I den kontekst er
erhvervsuddannelserne tiltænkt en afgørende rolle i forhold til 95 pct-målsætningen. Mål som står
noget i kontrast til de senere års udvikling, hvor erhvervsuddannelserne – jf. også Vækstforum – har
været karakteriseret ved lav prestige, højt frafald og vigende søgning.
Siden 2007 er der iværksat flere initiativer til at imødegå ovennævnte tendenser. Forskerpraktikernetværket sætter med dette møde fokus på hvorledes praktikpladskonsulenterne på
erhvervsskolerne kan medvirke til at tackle de mange udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet. I
bestræbelserne på at tilvejebringe flere og bedre praktikpladser forventes det, at
praktikpladskonsulenten vil få en mere betydningsfuld rolle.
Aktuelle undersøgelsesresultater præsenteres og diskuteres med praktikere, idet vi denne gang – ud
over netværkskredsen – har valgt at invitere praktikpladskonsulenter.

09 –
09.30

Ankomst og morgenkaffe

9.35 -

Flere og bedre praktikpladser – perspektivering
v/konsulent Jørgen Ole Larsen, NCE
Introduktion til dagens tema. Udgangspunktet vil være den nyligt publicerede NCE-rapport
”Kvalitetsudvikling af praktikuddannelsen” og Teknologisk Instituts rapport ”Virksomhedernes
oplæringskapacitet – virkemidler, der virker”. De to rapporter har bl.a. fokus på virksomhedernes
bevæggrunde til at ansætte elever og på den enkelte oplærers selvforståelse i forhold til
kompetenceudvikling og forventninger. Tilsammen rummer de to rapporter en række relevante
og centrale iagttagelser, som kan bidrage til opfyldelsen af de overordnede uddannelsespolitiske
mål om at skaffe flere og bedre praktikpladser.

Velkomst

10.10

Diskussion ved bordene

10.20

Praktikpladsopsøgende arbejde – hvordan kan det organiseres?
v/konsulent Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut
Teknologisk Institut har for Undervisningsministeriet udarbejdet et inspirationskatalog (udgivet
august 2010) om det opsøgende arbejde. Rapportens forfatter, Annemarie Holsbo, præsenterer
eksempler fra en række erhvervsskolers praktikpladsopsøgende arbejde og andre aktørers
indsats.

10.50

Pause

11.10

Praktikpladskonsulentens værktøjskasse
Praktikpladskonsulentens Værktøjskasse, http://www.praktikpladskonsulenten.dk/, er resultatet
af et projekt mellem fire erhvervsskoler og NCE. Den web-baserede værktøjskasse har til formål
at forbedre sagsgange, relationer og netværk i arbejdet med at skaffe og formidle praktikpladser.
Virksomhedskonsulent Hanne Koblauch Christensen, HANSENBERG (som var en af de
deltagende skoler) vil i sit indlæg fokusere på nødvendigheden at formulere en strategi for det
praktikpladsrådgivende arbejde og hvordan det er kommet til udtryk i HANSENBERGS
etablering af ”Brugerservice” – skolens interne organisation til at servicere praktikvirksomheder
bedst muligt.
Anne Birch, projektleder for UNI-C’s praktikpladskampagne, vil med udgangspunkt i
EMU.dk’s praktikunivers præsentere nogle af de værktøjer, som indgår i kampagnen, og som
opsøgende medarbejdere kan hente på siden. Værktøjerne spænder bredt fra startpakker til de
enkelte uddannelser, printklart materiale til virksomhederne til formidling af eksempler på god
opsøgerpraksis.

12.10

Diskussion ved bordene

12.30 -

Frokost

13.30

Workshopper
Workshop 1: De faglige udvalg tilbyder hjælp og inspiration
Byggeriets Udannelsesudvalg har taget initiativ til en aktivitet, der går på tværs af de
uddannelser, som udvalget omfatter.
Uddannelseskonsulent Erik Knudsen vil redegøre for hvordan man kan yde støtte til de lokale
uddannelsesudvalg og skolerne i det praktikpladsopsøgende arbejde - efterfulgt af dialog med
workshopdeltagerne.
Workshop 2: Decentralisering af praksis for godkendelse af praktiksteder
Godkendelse af praktiksteder inden for det merkantile erhvervsuddannelsesområde foregår nu
primært som en kontakt mellem den lokale handelsskole og den enkelte virksomhed.
Baggrunden for at overdrage mere kompetence til skolerne var de faglige udvalgs ønske om at
lette procedurerne og derved bidrage til at skaffe flere praktikpladser.
Uddannelseskonsulent Birgit Thorup, Uddannelsesnævnet, vil give et oplæg om deres erfaringer
med den ændrede praksis i forhold til skolernes generelle arbejde med det
praktikpladsopsøgende arbejde.
Workshop 3: Kom godt i gang som praktikpladskonsulent
På Bornholms Erhvervsskole har praktikpladskonsulent Pauli Hansen gode erfaringer med
hvordan en mindre erhvervsskole arbejder med virksomheder og det lokale arbejdsmarked.
Pauli Hansen vil give en række eksempler på hvordan han arbejder med virksomhedskontakt
med fokus på, hvad der virker og hvilke erfaringer han har gjort.

14.30

Fælles opsamling i plenum

15.00

Farvel og tak for i dag

Praktiske oplysninger
Sådan finder du vej til Københavns Tekniske Skole, Frederiksberg
Skolen ligger centralt i byen, lige ved Forum Metrostation. Busser går lige til døren.
Find vej med Metroen eller med Movia.
OBS! Der er ingen p-pladser i tilknytning til skolen – kun betalings-parkering i omkringliggende gader!

Vel mødt til netværksmøde!
Se også http://www.forsker-praktiker.delud.dk/
Med venlig hilsen
Lisbeth Magnussen
chefkonsulent
Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
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