
Mulighed for praktik i udlandet

Værd at vide om praktik i udlandet



Værd at vide når du ønsker 
praktik i udlandet.

Et praktikophold i udlandet er en mulighed for at udvikle dine 
faglige såvel som personlige kompetencer.

Ud over engagement, selvstændighed og målrettethed i forhold 
til din uddannelse, er der også andre kriterier, der spiller ind, 
når du ønsker praktik i udlandet.



I et samarbejde mellem dig som elev, din kontaktlærer, 
skolens internationale koordinator og din arbejdsgiver 
vil der ligges vægt på følgende:

• Du har nået målene i forrige praktikperiode på et tilfredsstillende 
niveau

• Alt efter hvilket land du søger praktik i, skal du kunne gøre dig 
forståelig på engelsk

• Du skal kunne klare 5-6 uger i udlandet, uden for dine faste rammer, 
både fagligt, personligt og økonomisk

• Du har styrke og gåpåmod til at skabe en positiv oplevelse i udlandet

• Du er initiativrig, nysgerrig og reflekterende i forhold til nye opgaver



Rammer for et praktikophold i udlandet

• Praktik i udlandet foregår som en udstationering af den danske 
arbejdsgiver.

• Praktik i udlandet ligger normalt i starten af sidste praktikperiode 

• Længden af praktikopholdet i udlandet svarer til 5-6 uger 

• Eleverne orienteres om, at praktikuddannelsen og de mål der skal 
arbejdes med er de samme, hvad enten man er i praktik  i udlandet 
eller i praktik i Danmark. 



Rammer for et praktikophold i udlandet

• Eleverne udfylder en første interne ansøgning, der afleveres til 
international koordinator. 

• Eleven gøres opmærksom på, at han/hun selv er ansvarlig for at 
være opsøgende i forhold til godkendelse af hhv. skole og praktik i 
forbindelse med udstationering. 

• Elevens erhvervsfaglige niveau vurderes og godkendes af 
kontaktlærer og arbejdsgiver /uddannelseskoordinator efter 
1.praktikperiode, hvor efter den konkrete aftale indgås. 



Mulige praktiklande p.t.

• Norge

• Tyskland

• England

• Island

• Færøerne

• Finland,

• Slovenien

• Spanien

• og flere samarbejdspartnere er på vej(Holland, Ungarn)

• Hvis du selv finder et praktiksted i udlandet, kan vi hjælpe 
dig med at få det godkendt. Alle praktikpladser i udlandet 
skal være godkendt af skolen.



Island ældreområdet



Formelle dokumenter i forhold til elevens 
udlandsophold

• Agreement on internship abroad

• EUROPASS til dokumentation af elevens udlandsophold



Kontaktoplysninger:

• Pia Ohnemus ( International koordinator )

• Mail: pia.ohnemus@sosuranders.dk

• Mobil: 51295076

• Se yderligere info på studiezonen under praktik i udlandet 
eller på skolens hjemmeside



Forventninger til elev under udlands-
praktik

• Der arbejdes særligt med de praktikmål, der er udvalgt sammen 
praktiksted/arbejdsgiver 

• Eks. på målarbejde:  Forslag til målarbejde

• Eleven skriver løbende på sin wiki om oplevelser og refleksioner 
under praktikopholdet i udlandet

• Eleven kommunikerer med sin danske vejleder over wiki eller mail

• Eks. på wiki:    http://gittenewzealand.wikispaces.com/

• Eks. på rapport efter ophold: Annette og Ullas fortælling om 
udlandspraktik på Island

https://itsupportcentret.sharepoint.com/SosuRanders/StudieZonen/praktik_i_udlandet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3A7BD9EA-55EC-46CB-820E-9D8E0D300191}&file=elevmobilitet Island.docx&action=default
http://gittenewzealand.wikispaces.com/
https://itsupportcentret.sharepoint.com/SosuRanders/StudieZonen/praktik_i_udlandet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={C1EB3520-42A8-4B26-966E-4E9E98B4CEFD}&file=1410 Hovedhistorie Island trin 1.docx&action=default


Forventninger til den danske praktikvejleder inden 
eleven tager på udlandspraktik

• Vejlede eleven under 1 praktik, hvis eleven ønsker udlandspraktik og 
give et realistisk bud på, om det er en god ide for eleven at lægge et 
udlandsophold ind i sin praktikuddannelse

• Afholde et lille møde med eleven for at afklare, hvilke mål der 
arbejdes med under udlandsopholdet og hvordan der kommunikeres 
mellem elev og vejleder under udlandspraktikken



Forventninger til den danske praktikvejleder under 
og efter udlandspraktikken

• Løbende kommunikation med og vejledning af eleven på wiki eller 
mail

• Holde en vejledningssamtale med eleven efter endt udlandspraktik og 
sammen med eleven gøre status på, hvor langt eleven er med 
målarbejdet og aftale fokusområder for den sidste del af praktikken

• Hjælpe eleven med at skabe mulighed for at fortælle om sit  
udlandsopholdet på arbejdspladsen og dele oplevelser og refleksioner 
med kolleger , f.eks. i det team eleven er tilknyttet. 


