
 

Praktikpladssituationen ultimo marts 2018 
 

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af marts 

2018 viser, at: 

• 71.826 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammen-

lignet med tilsvarende måned sidste år. 

• På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 

3.690 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.753 elever søgende 

med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 7 og 9 pct. i forhold 

til samme måned sidste år. 

1 Elever i hovedforløb 

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddan-

nelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i 

gang med et hovedforløb ultimo marts viser, at: 

• 64.830 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 2 pct. i forhold til 

samme måned sidste år, jf. tabel 1. 

• 297 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomheds-

praktik. Det er et fald på 23 pct. i forhold til samme måned sidste år.1 

• 6.699 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 13 

pct. i forhold til samme måned sidste år. 

Tabel 1 Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt 
skolepraktik (bestand), ultimo marts 2017 og 2018 

 Marts 2017 Marts 2018 Ændring i pct. 

Elever med uddannelsesaftale 66.445 64.830 -2 

Elever i uddannelser uden virk-
somhedspraktik1 

387 297 -23 

Elever i skolepraktik 7.672 6.699 -13 

Elever i gang med et hovedforløb 74.504 71.826 -4 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2018. 

 

 

                                                           
1
1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført 

adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen. 
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2 Praktikpladssøgende elever 

Tabel 2 viser en oversigt over praktikpladssøgende elever.  

Ved udgangen af marts var situationen følgende: 

• 1.753 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles 

således: 

- 1.620 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser 

med skolepraktik. Det er et fald på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende 

måned sidste år. 

- 133 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden 

skolepraktik. Det er et fald på 54 pct. i forhold til samme måned sidste år. 

• 1.937 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb. 

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er 

i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af marts 3.690 elever. Det 

er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.  

Tabel 2 Antal praktikpladssøgende elever (bestand), ultimo marts 2017 og 2018 

 Marts 2017 Marts 2018 Ændring i pct. 

Praktikpladssøgende elever med 
afsluttet grundforløb1 

1.917 1.753 -9 

- heraf praktikpladssøgende elever 
med et afsluttet grundforløb i ud-
dannelser med skolepraktik 

1.629 1.620 -1 

- heraf praktikpladssøgende elever 
med et afsluttet grundforløb i ud-
dannelser uden skolepraktik 

288 133 -54 

Praktikpladssøgende elever i gang 
med et grundforløb2 

2.052 1.937 -6 

Praktikpladssøgende elever i alt3  3.969 3.690 -7 

Note 1: Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb: har gennemført et grundforløb og 
er ikke i gang med at færdiggøre deres erhvervsuddannelse i nyt grundforløb, uddannelses-
aftale, skolepraktik eller uddannelser uden virksomhedspraktik. Derudover har de søgende 
med afsluttet grundforløb bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder 
eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. 
Praktikpladssøgende elever med et afsluttet grundforløb er opdelt efter, om eleverne er 
søgende på uddannelser med eller uden skolepraktik. 

Note 2: Praktikpladssøgende i gang med et grundforløb: Har bekræftet deres søgeønske 
inden for de seneste tre måneder og har ikke kvalifikation til hovedforløb og/eller er i gang 
med et grundforløb eller det studiekompetencegivende forløb mellem grund og hovedforlø-
bet på uddannelser indenfor kontor, handel og forretningsservice. 

Note 3: Praktikpladssøgende i alt: er ikke i uddannelsesaftale eller skolepraktik og har be-
kræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for 
de seneste tre måneder. Der registreres på nuværende tidspunkt næsten ingen praktik-
pladssøgende til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2018. 
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3 Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og 
uddannelser uden virksomhedspraktik 

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skole-

praktik og optaget på erhvervsuddannelser uden praktik i en virksomhed i hen-

holdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder. 

• De seneste 12 måneder er der indgået 42.542 uddannelsesaftaler på erhvervs-

uddannelserne, hvilket er et fald på 3 pct. i forhold til den tilsvarende periode 

året før. 

• De seneste 12 måneder er der optaget 277 elever i uddannelser uden praktik i 

en virksomhed, hvilket er et fald på 26 pct. i forhold til samme periode året før. 

• Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.922 elever. Det er et 

fald på 15 pct. i forhold til samme periode sidste år. 

Tabel 3 Uddannelsesaftaler, skolepraktik og erhvervsuddannelser uden virksom-
hedspraktik(tilgang) de foregående 3 hhv. 12 måneder, ultimo marts 2017 og 2018 

 Foregående 3 mdr. Foregående 12 mdr. 

 Marts 
2017 

Marts 
2018 

Ændring i 
pct. 

Marts 
2017 

Marts 
2018 

Ændring i 
pct. 

Indgåede uddannelsesaftaler 10.371 10.549 2 44.042 42.542 -3 

Elever optaget i uddannelser 
uden virksomhedspraktik2 155 85 -45 373 277 -26 

Elever optaget i skolepraktik 2.979 2.590 -13 9.368 7.922 -15 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2018. 

For mere detaljerede opgørelser af praktikpladssituationen henvises til datavarehu-

set, hvor nøgletallene nu vises på en let tilgængelig måde i dashboards og rappor-

ter. I excel-visningerne kan nøgletallene desuden let fordeles på uddannelser, fagli-

ge udvalg, skoler, geografi (herunder elevernes bopælsregion), brancher, elevernes 

køn, alder og etniske herkomst i. Se mere her: 

http://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser 

 

Metode for opgørelse af praktikpladssituationen kan ses på Undervisningsministeri-

ets hjemmeside: 

http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-

erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatistik 

                                                           
2
 1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført 

adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen. 

http://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser
http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatistik
http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatistik

