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UU Fredericia 

Bekræftelse på praktikaftale 
(udfyldes af den unge) 

Praktikuge: 

Cpr.nr.: 

Elevnavn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

Skole: 

Klasse: 

Praktikjob: 

Vi giver hermed tilsagn om erhvervspraktik for ovennævnte elev 
(udfyldes af praktikværten) 

Firmanavn: 

Adresse: 

Postnr. og by 

Telefonnr.: 

Mødested og mødetid: 

Kontaktperson: 

Evt. mailadresse: 

Dato: 

Underskrift: 

Evt. bemærkninger: 

Vend ----- 
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UU Fredericia 

 
 
 

Orientering om erhvervspraktik 
 
 

Erhvervspraktikken er en mulighed for at prøve nogle arbejdsfunktioner i en virksomhed 
 

 Du finder selv din praktikplads og afleverer praktikaftalen til din vejleder. 

 Se nedenfor hvilke vilkår, der er gældende for erhvervspraktik – læs dem før du udfylder din 
praktikseddel. 

 Udfyld din praktikseddel omhyggeligt og tydeligt, du kan evt. få hjælp af din vejleder. 

 Husk forældres og egen underskrift. 
 
 
I forbindelse med tilbuddet om erhvervspraktik – gælder der følgende vilkår: 
 

 Erhvervspraktik er et tilbud fra erhvervslivet til dig, hvor arbejdsgiverne åbner deres 
virksomheder for skoleelever. Det stiller krav til din adfærd, således at praktikpladsen senere 
kan bruges af andre elever. 

 Nogle erhverv tager ikke praktikanter bl.a. på grund af tavshedspligt, alder m.v. 

 I forbindelse med erhvervspraktikken er du dækket af en forsikring (Statens 
Erstatningsordning), når der er lavet papirer af UU-Fredericia 

 Erhvervspraktikken følger den normale arbejdstid i virksomheden. 

 Vær opmærksom på, at arbejdstiden i praktikperioden kan gå ud over dit fritidsjob og 
fritidsinteresser. 

 Du får ikke udbetalt løn. 

 Du har mødepligt – og pligt til at meddele fravær ved sygdom – til både skolen og 
virksomheden. 

 Skolens kontor kan fortælle dig, om du kan få dækket dine transportudgifter. 

 Hvis der opstår problemer i praktikugen, så kontakt klasselærer eller skolens kontor 
 
 
 
 
Vi erklærer os indforstået med ovenstående 
 
 
 
______________________________                              ______________________________ 
     Forældres/værges underskrift                                                Elevens underskrift 
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