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Dette er en del af den samlede selvevaluering og opfølgningsplan for erhvervsuddannelserne på EUC Nord. 
Vi havde ikke i første omgang beskæftiget os særskilt med praktikcenter og LOP-arbejdet. Dette dokument 
vil derfor redegøre herfor  

Status på antal elever optaget i Praktikcentret de sidste 12 måneder 
 

 

Det viser et fald i optaget af elever i praktikcentret fra 2017 til 2019, fra 235 i 2017 til 154 i 2019 – dog er 
der flere malere og elever med kontoruddannelse, men andre brancher har et stort fald – eks. 
personvognsmekaniker og murer. 

Skolen oplever stadig at der er sæsonudsving ift. indgåelse af aftaler, dvs. at der kortvarigt er elever optaget 
i SKP, hvorefter de hurtigt kommer i ordinære aftaler. 

 

 



Antal elever i Praktikcentret 

 

 

Dette viser sig ligeledes når vi ser på antallet af elever i Praktikcentret – hvilket er markant faldende; fra 
134 til 77 elever, hvor der særligt er Serviceassistenterne, der har vanskeligt ved at finde en praktikplads. 
Tømrerne ligger stabilt, men dette egentligt et fald, idet vi har lykkedes med at få etableret flere 
praktikpladser på denne uddannelse – der er blot kommet flere ind på uddannelsen. 

 



Antal aftaler pr. uddannelse 

 

Ovenstående forhold hænger sammen med at antallet af uddannelsesaftaler i den samme periode er 
faldet; fra 600 indgående aftaler i 2017, til 662 for indgåede aftaler i 2018 til 459 indgåede aftaler i 2019, 
det kan dog være et spørgsmål om at alle aftaler endnu ikke er registreret for 2019 – vores egne tal viser 
552 aftaler. Enkelte uddannelser er dog steget – teater- udstillings- og eventuddannelsen. Mange andre 
uddannelser er faldet særligt på serviceassistent er en særlig udfordring, som vi redegør for nedenfor. 

Dog skal bemærkes at når man ser på antallet af igangværende aftaler for EUC Nord er dette tal steget fra 
2017 – 2018 fra 829 til 864, her har vi ikke tal for 2019, hvilket vi selvfølgelig vil følge. Skolens forventninger 
fremadrettet er at 2017 og 2018 var 2. år, hvor der har været meget stor beskæftigelse, men kan nu mærke 
at arbejdspladserne holder lidt igen på ansættelserne, muligvis pga. aktivitetsnedgang, hvilket igen kan 
påvirke antallet af aftaler. 

Praktiksøgende i alt 



 

Tabellen viser en stigning i antallet af praktikpladssøgende; fra 62 elever i 2017 til 103 elever i 2018 – vi har 
dog endnu ikke tallet for 2019 – hvilket ser ud til at vise en faldende tendens. 

Særlige udfordringer 
Vi har på Serviceassistent-uddannelsen særlige udfordringer, idet det her – efter vi har uddannet rigtig 
mange til sygehusene i Vendsyssel gennem store uddannelsesprojekter - viser sig meget svært at få elever i 
praktik. Det har vist sig vanskeligt at aktivirere andre erhverv og firmaer, dels er argumentet at lønningerne 
til voksenelever (som er langt de fleste) for høj – højere end hvad de typisk vil aflønne en ufaglært for. Og 
dels er der flere områder som har andre uddannelser inde til at varetage arbejdsfunktionerne (sosu-
assistenter ex.). vi er faldet fra 2018- 2019 fra 22 til 10 aftaler. 

Der kunne dog også være en tendens til at vi indgår færre aftaler og har en svag stigende tendens ift. 
antallet af praktikpladssøgende elever, hvilket må siges at være problematisk 

Dette agter vi at håndtere vha. 



1. Fortsat stort fokus på det opsøgende arbejde i alle brancher – men særligt indenfor 
serviceassistenter 

2. Opsætte måltal for indgåede aftaler på den pågældende uddannelse pr. år  
 

Måltal for 2020 – indgåede 
uddannelsesaftaler     
     
     
Uddannelse 2017 2018 2019 2020 
Bygningsmaler 25 27 22 18 
Bygningssnedker   4 6 
Detailhandelsuddannelse med specialer 15 5 11 11 
Elektriker 81 90 62 65 
Ernæringsassistent 25 29 18 15 
Gastronom 21 51 33 33 
Handelsuddannelse med specialer 7    
Industrioperatør 26 20 7 16 
Kontoruddannelse med specialer 13 13 11 11 
Murer 45 51 41 45 
Personvognsmekaniker 36 45 30 25 
Serviceassistent 57 43 7 12 
Skibsmontør 56 45 44 45 
Smedeuddannelsen 40 39 24 25 
Snedkeruddannelsen 18 18 6       4 
Teater-, udstillings- og eventtekniker 33 53 36 36 
Træfagenes byggeuddannelse 102 133 103 110 
     

Yderligere handlinger: 
3. Igangsætte dialoger i Advisory board og i de respektive uddannelser LUU om hvordan vi sikrer at 

alle elever opnår en uddannelsesaftale, samt hvilke uddannelsesspecifikke forhindringer der kan 
være 

4. sikre at alle vores elever for en grundig undervisning i Arbejdsmarkedsparathed, 
ansøgningsskrivning, egne kompetencer samt branchens krav samt praktikker på gf1 og gf 2, så vi 
sikrer at de bliver motiverede og har fokus på praktikpladssøgning. 
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