Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle
Erik Knudsen

Forsker-praktikernetværksmøde
Fællessekretariat for uddannelser inden for Bygge & Anlægsområdet. Etableret 1. januar 2004 af:

•
•
•
•

Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.
Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.
Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget.
Teknisk Isolatør

Forsker-praktikernetværksmøde
• Det fælles AER projekt ligger organisatorisk i Byggeriets
Uddannelsers - EUD afdelingen
• August 2009 – Juli 2010
• Hovedformålet er at fastholde og systematisere de lokale
uddannelsesudvalg og skolernes opsøgende arbejde i
lokalområderne på tværs af uddannelserne
• Der opereres i projektet med 13 indsatsområder
• Central koordinering og understøttelse af arbejdet
• Ambitionen er at vi har en fast person på AER – opgaven i
Byggeriets Uddannelser

Forsker-praktikernetværksmøde

• De 4 faglige udvalg for EUD-uddannelserne i Byggeriets
Uddannelser ønsker et tæt samarbejde om at få opbygget et
tværfagligt samarbejde og erfaringsudveksling i regionerne og
mellem uddannelserne for at bidrage til at finde flere
praktikpladser på bygge- og anlægsområdet.
• Der er blevet afholdt 4 regionskonferencer i januar og februar
2010.
• Ny runde kører i foråret 2011

Forsker-praktikernetværksmøde
• Opbygning af fungerende og ”blivende” lokale og regionale
netværk
• Fælles forståelser – materialer – redskaber
• Tilbagevendende konferencer – med vekslende temaer / indhold
• AER – Puljerne i April og September er til den ekstraordinære
indsats omkring praktikpladser
• Byggeriets Uddannelser ønsker at præge / påvirke AER´s
udmeldinger
• Udfordre AER beslutninger – tilsagn & afslag

Forsker-praktikernetværksmøde
• Indsatsen skal samle de lokale uddannelsesudvalg på den
enkelte skole på tværs af de nævnte uddannelser for i
fællesskab at gøre en fælles indsats og koordinering med at
skaffe praktikpladser til grundforløbs-elever uden
praktikaftaler på skolens bygge- og anlægsindgang
• Der udvikles regionale kontaktnet til at fastholde og
koordinere de lokale indsatser af aktive repræsentanter fra
de berørte uddannelses-udvalg, virksomheder og skoler,
hvor der kan erfaringsudveksles og genereres gode ideer.

Forsker-praktikernetværksmøde
Udarbejde debatoplæg og orienteringsmateriale til LUU medlemmer og
ansatte på fagskolerne vedrørende:
•

•

•

•

•

Godkendte praktikvirksomhederne i skolernes lokalområde skal regelmæssigt
opsøges og gøres opmærksomme på vigtigheden af, at der til stadighed er de
fornødne elever i uddannelse, således at der skabes direkte og hurtig kontakt, når
der er mulighed for at ansætte nye elever.
Nyetablerede og potentielle praktikvirksomheder skal opsøges regelmæssigt for at
blive inddraget i det lokale udbud af uddannelsespladser.
Grundforløbseleverne uden en uddannelsesaftale skal sikres den fornødne støtte til
at finde den ønskede praktikplads fra arbejdsmarkedets organisationer i
lokalområdet
Det tydeliggøres at der kan være flere uddannelser på bygge- og anlægsområdet,
hvor der er mulighed for at finde en praktikplads, selv om uddannelsens hovedforløb
måske ikke udbydes på den lokale skole
Udbrede kendskabet til ideen om at uddanne de unge til at ”være sin egen praktikpladskonsulent”, og at dette emne bør være en del af grundforløbsuddannelsen.

Forsker-praktikernetværksmøde
• Anvendelse af praktikpladscafe.
• Elever skal være deres egen praktikpladskonsulent. Og have en
”livline” til det praktiske.
• Firmaerne ønsker ”kvikke unge mennesker der kan tale sin
egen – og firmaets sag, derfor hjælper det ikke at konsulenter
(og mødre for den sags skyld) møder op og taler elevens sag, det skal eleven selv.

• Vi skal derimod undervise eleven i ”fremmøde hos mester”
• Det er ”livlinen” der skal stå for undervisningen.
• Allerbedst var det, hvis faget ”PRAKTIKPLADSSØGNING” kom
ind i grundforløbsuddannelsen.
• En ide vi skal i forsøge at sælge til vores LUU medlemmer.

Forsker-praktikernetværksmøde
Den opsøgende medarbejder
• Afholde netværksmøder med ovennævnte temaer

• Udbrede kendskab til AERs tilskudsordninger, og samle alle
fagskoler der søger eller har søgt AER midler til opsøgende
arbejde, til fælles orientering og inspiration.

Forsker-praktikernetværksmøde
Den opsøgende medarbejder på skolerne
• Den opsøgende medarbejders værktøjskasse består af Praktik+ og
startpakker til udvalgte uddannelser.

• Praktik+ er et IT-program, hvori alle godkendte og ikke godkendte
firmaer findes. Der er ca. 750.000 registrede firmaer.
• Tværgående praktikpladsopsøgning

Forsker-praktikernetværksmøde

• Startpakker til udvalgte uddannelser findes på:
EMU.dk.
Her ligger alt det informationsmateriale der skal bruges til de
firmaer, der vil have en elev

• Idekatalog.
Er et hjælperedskab udviklet i forbindelse med regionsmøderne til
inspiration for nye ideer til at finde flere praktikvirksomheder, fx
ansættelse af en sælger til at finde praktikpladser.

Forsker-praktikernetværksmøde

•
•
•
•

Uddannelseskonsulent Tue Eskildsen
Telefon 35 87 87 21
E-mail: te@bygud.dk
Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2.sal, 2400 København NV

BYGGERIETS UDDANNELSER
IDEKATALOG
SAMARBEJDE MELLEM FAGSKOLE OG LOKAL
UDDANNELSESUDVALG
OM PRAKTIKPLADSSØGNING

1

2

Hvad KAN / SKAL
LUU

Hvorfor

Hvordan

Planlægnings
kalender
December
seneste
Januar

Indkaldelser til planlagte arrangementer skal ikke kunne
komme bag på LUU

Gå året igennem og skriv hvad og
hvornår, Skole og LUU skal noget
sammen.

Praktikpladssøgning
Også et LUU ansvar
Eks fast punkt på
dagsordenen

Arrangementer kan så tidligt som muligt lægges ind i
egen planlægning.
Godkendte praktikvirksomhederne i skolernes
lokalområde skal regelmæssigt opsøges og gøres
opmærksomme på vigtigheden af, at der til stadighed er
de fornødne elever i uddannelse, således at der skabes
direkte og hurtig kontakt, når der er mulighed for at
ansætte nye elever

Mindst 1 gang pr år
Nyetablerede og potentielle praktikvirksomheder skal
opsøges regelmæssigt for at blive inddraget i det lokale
udbud af uddannelsespladser.
HUSK Der er andre fag end dit eget.
Måske er elven bedre tjent men en uddannelse på anden
fagskole.
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Aftal ”årets strategier” for opsøgende
arbejde.
Lav et nyhedsbrev og send til ALLE
firmaer, både godkendte og ikke
godkendte.
Se afsnit om Praktik+
Tjek om alle godkendte, har de elever der
er passende for firmaets produktion.
Tjek ”kraks/degulesider” for nye firmaer
og opsøg dem.

3

Praktikpladscafe

Eleven skal være sin egen praktikpladskonsulent.
Læg Undervis i praktikpladssøgning, ind i grundforløbet.
Eleverne skal selv have viden om, firmaet og deres egen
situation.
- Tilskud til firmaet
- Godkendelse af virksomhed, hvordan.
- Fri fra grundforløbet til en ”prøvetur” hos mester
- Hvordan finder man lærepladserne
- Hvordan fører man en samtalen med mester.

PRAKTIKPLADS CAFE:
Oplæg fås i Byggeriet Uddannelser

4

Skaffe
praktikpladser

LUU skal samarbejde med skolen om at fremskaffe
praktikpladser

Sæt emnet på dagsordenen ved hvert
møde.

Lov om Bekendtgørelsen § 43
5

Kontakt til
erhvervslivet

LUU skal samarbejde med skolen om en aktiv kontakt
med erhvervslivet.
Praktikpladser
Lokale – faglige specialer - ind i undervisningen.

Afhold Åbent hus, og andre
arrangementer hvor skole og LUU
optræder i fællesskab, så erhvervslivet
kan se at der er an aktiv medspiller.
Lad erhvervslivet indgå, eks
produkt/værktøj udstilling.

Skoler hvor de fleste elver kommer fra samme
virksomhed, skal man forsøge at inddrage virksomhedens
specialer i undervisningen.
6

ÅBENT HUS
arrangementer

Vigtigt at vise sig på dage hvor mange af fagets udøvere
møder op.
God signalværdi om LUUs interesse.
Brug dagen til praktikpladssnak.
Lad din organisation deltage med orienteringsmateriale
om uddannelser
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Mød op og vær med
Opsøg firmaer.

7

Det fælles faglige
udvalg

Din samarbejdspartner, det er jer der i fællesskab skal
lægge strategien for samarbejde med fagskolen, også om
praktikpladssituationen
Inviter Byggeriets uddannelser, med de holder gerne
oplæg.

8

AER ansøgning

AER yder tilskud til praktikplads opsøgende arbejde.
Ansøgningsfrister
1. april & 1. september

Tag kontakt til Byggeriets Uddannelser
Bed dem møde op i LUU, for en generel
drøftelse, og konsulter dem i vanskelige
situationer,
Tag emnet op i dit udvalg.
Søg gerne sammen med andre fag.
Søg gerne sammen med andre fagskoler.

Ansøgningspapirer findes på AERs hjemmeside
www.atp.dk
9

Samarbejde om flere
uddannelser

Hvis skolen har fået AER til flere fag, så er det en god ide
at samarbejde om opgaven.

EKS: En maler kan sagtens hjælpe med
praktikpladser hos murerne.

10

Ansæt LUU til
opsøgende arbejde

Ansæt medlemmer af LUU til kortvarige projekter, ved
praktikplads opsøgning

Det er LUU der bestemmer hvem der skal
ansættes til arbejdet.
Man kan sagtens aftale at eks
100.000 skal afsættes til formandens
firma/eller organisation, der så udfører
arbejdet.

Det er I Lokal uddannelsesudvalg, arbejdet planlægges.
Det giver LUU en god indsigt at det daglige arbejde, hvis
man inddrages.
11

12

Fagmesse

Billede register

Skolen lægger lokaler til forskellige firmaer der kan vise
nye produkter inden for bygge og anlæg.
Det er fagrelaterede aktiviteter, der tiltrækker firmaer.

Håndværksmestrene bliver inviteret til
fagmesse. Skolen giver mad og drikke og
søger for at også de elever der mangler
praktikplads har arbejdende stande

Skolen laver en bog med billeder, navn og adresser på
hver enkelt elev der søger praktikplads

”Billedbogen” kan udarbejdes af eleverne i
IT timerne
Sendes til virksomhederne
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Fagets samarbejde

Alle fagskoler – i regionen - med samme godkendelse.
Samarbejder om opsøgning af firmaer uden godkendelser.

Lav noget fælles orienteringsmateriale.
- Hvad koster en elev
- Hvordan bliver man godkendt.
- Hvor ligger fagskolerne
- Hvem kan man henvende sig til

14

Anvend
Bookingfirma

Skolen bruger et bookingfirma at til lave mødeaftaler med
virksomheder der ikke er godkendte.

Giver mere tid til
praktikpladskonsulenterne på skolen til at
mødes med flere virksomheder.

15

Praktik+

Praktik+ er et IT program, hvori.
Alle godkendte firmaer findes
Alle aftaler – uanset type og status indgår

Få adgang til systemet, og anvend det til
Breve til firmaer
Søgelister til praktikplads søgning.

Alt er delt på
Fag, koder
Skole, koder
Uddannelsestype, koder

Søgeliste over firmaer der har elever til
svendeprøver, og derfor (måske) mangler
elever.

Der kan (via brevfletning) udskrives breve direkte fra
systemet, til (eks.)
enkeltpersoner
hele faggrupper

Få en repræsentant fra fagskolen eller det
faglige udvalg til at vise hvad P+ kan
bruges til.
Kend ”dine” koder

Systemet kræver en kode der udleveres af – lederen på
din skole,
Fagskolen er LUUs sekretariat, anvend dem til
brevskrivningen.

Lav en strategi i LUU, om hvem der
skal skrives til.
- Firmaer uden godkendelse?
- Med godkendelser men ingen elever.
Skriv brevet i LUU, og lad
”sekretæren” sende brevet
HUSK stempel og underskrift fra ALLE
organisationer bag uddannelse
Eks. På breve herunder
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Forslag
Til
Brev
til de der
tager elever

Kære mester
Fra fagskolen er vi orienteret om at dit firma har taget en elev.
Tak for det fine initiativ.
Du skal vide at der til alle uddannelser – er et tilhørende Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) der består af
folk fra fagskolen, mesterforeningen og fagforbundet.
Det er blandt andet deres opgave at bistå elever og firmaer, så den indgåede aftale får det bedste
forløb.
Skulle der derfor opstå problemer, eller er der forhold om uddannelsen du vil oplyses mere om. Kan du
finde dit lokale LUU på vores hjemmeside www.byggerietsuddannelser.dk
m.v.h.

17

Forslag
Til
Brev
til firmaer
med nyudlærte

Kære mester
Fra fagskolen er vi orienteret om at din virksomhed har fået en elev udlært.
Fra Byggeriets uddannelser, vil vi gerne ønske tillykke med resultatet.
Det er en stor opgave firmaet har taget på sig, og vi håber at alt er gået som forventet.
Skulle der være forhold vedrørende uddannelsen eller opholdet på fagskolen du vil drøfte nærmere, er
du velkommen til at kontakte dit Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) der består af folk fra fagskolen,
mesterforeningen og fagforbundet. Det er deres opgave at sørge for at faget altid har den bedst
mulige uddannelse. Du kan finde dit lokale LUU på vores hjemmeside www.byggerietsuddannelser.dk
Vi vil også gerne slå et slag for at dit firma tager en ny elev, en lang række dygtige unge, går og
venter på elevplads. Og det er vigtigt at de kommer ud i firmaer der har den fornødne erfaring.
m.v.h.
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Forslag
til brev
til
Firmaer der er
godkendte, men
IKKE har elever

Kære mester
Fra fagskolen er vi orienteret om at din virksomhed er godkendt, men at du ingen elever har p.t.
Vi vil gerne slå et slag for at også dit firma tager en elev.
Der er en lang række dygtige unge, går og venter på elevplads. Og det er vigtigt at de kommer ud i
firmaer der har den fornødne erfaring.
Skulle der være forhold vedrørende uddannelsen eller opholdet på fagskolen du vil drøfte nærmere, er
du velkommen til at kontakte dit Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) der består af folk fra fagskolen,
mesterforeningen og fagforbundet. Det er deres opgave at sørge for at faget altid har den bedst
mulige uddannelse. Du kan finde dit lokale LUU på vores hjemmeside www.byggerietsuddannelser.dk
m.v.h.
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Forslag
til brev
til
Firmaer der IKKE er
godkendte.

Kære mester
Fra fagskolen er vi orienteret om at din virksomhed ikke er godkendt til at have elever.
Vi vil gerne slå et slag for at også dit firma tager en elev.
Der er en lang række dygtige unge, går og venter på elevplads. Og det er vigtigt at de kommer ud i
firmaer der har den fornødne erfaring.
Firmaet skal være godkendt for at kunne tage elever, godkendelsen er gratis, og let at få.
Vi ved godt at det kan være svært – sådan lige at beslutte sig for en elev, vi foreslår da også at du
kontakter formanden for det Lokale Udddannelsesudvalg XXX eller en studievejleder på fagskolen.
De kan fortælle nærmere om dine muligheder for at få en elev.
Skulle der være forhold vedrørende uddannelsen eller opholdet på fagskolen du vil drøfte nærmere, er
du velkommen til at kontakte dit Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) der består af folk fra fagskolen,
mesterforeningen og fagforbundet. Det er deres opgave at sørge for at faget altid har den bedst
mulige uddannelse. Du kan finde dit lokale LUU på vores hjemmeside www.byggerietsuddannelser.dk
m.v.h.
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Campingvogns
modellen

Besøg byggemarkeder i åbningstiden - med en
campingvogn.
Kontakt alle ”Håndværkere” og tal med dem om at tage
elver til firmaet.

En Campingvogn forsynes med skolens og
fagets logo.
Udstyres med relevant
orienteringsmateriale.
Bemandes med et par
studievejledere/faglærere, der kontakter
alle der ”ser ud til at mangle en elev”.
Aftal besøget med byggemarkedet.

BYGGERIETS UDANNELSER AER PROJEKT juni 2010
Tue Eskildsen te@bygud.dk

side 6

