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Dette orienteringsbrev er rettet mod institutioner, der udbyder erhvervsud-
dannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. 
Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får løbende og målrettet in-
formation fra Styrelsen for It og Læring, der har betydning for institutionens 

studieadministrative systemer. 

 

Ny funktionalitet på Praktikpladsen.dk 

Så er vi i luften med ny funktionalitet på Praktikpladsen.dk. Du kan nu se:  

 Elevoversigt 
 Skoleophold 
 Kortvisning af praktiksteder 

 
Med den seneste opdatering af Praktikpladsen.dk, der kom den 3. oktober, 
kan virksomheder se en oversigt over deres elever og elevernes planlagte 
skoleophold. Praktikpladsen.dk er også parat til at vise elevernes fravær, når 

de nye studieadministrative systemer begynder at sende fraværsoplysnin-
gerne ind til systemet. 

Særligt for elever er søgemulighederne forbedret. De kan nu uden at logge 
ind få vist praktiksteder geografisk på et kort. Denne funktionalitet har længe 
være efterspurgt af både elever og arbejdsmarkedsparter. 

I efteråret har STIL fokus på udviklingen af det nye praktikpladstilsagn, som 
er en del af den seneste eud-aftale. Praktikpladstilsagnet er tiltænkt elever i 
udskolingen og eud-elever på grundforløbet, hvor virksomhed og elev kan 
lave en hensigtserklæring om senere at indgå en uddannelsesaftale. Det kan 
f.eks. benyttes i forbindelse med elevens erhvervspraktik eller i forbindelse 
med virksomhedsforlagt undervisning. Praktikpladstilsagn kan indgås og til-
gås digitalt på Praktikpladsen.dk fra 1. januar 2020.  

Leverandører af studieadministrative systemer kan allerede nu indberette 
fravær til Praktikpladsen.dk. Praktikpladsen.dk er klar til at vise fraværet, 
men afventer, at leverandørerne indberetter fraværet. Leverandørerne er 
forpligtet til at indberette fravær fra januar 2020 fra alle skoler, der er over-
gået til de nye studieadministrative systemer.  

STIL forventer i de kommende år at videreudvikle Praktikpladsen.dk til en 
fælles national portal for hele praktikområdet. I løbet af 2020 forventer vi 
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f.eks. at videreudvikle Praktikpladsen.dk med en abonnementsordning om 

fravær for virksomheder og en mere proaktiv understøttelse af EMMA-krite-
rier. Derudover arbejder vi videre på understøttelsen af eud-aftalen Fra fol-
keskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden og dermed en styrket 
kommunikation mellem virksomheder og skoler. 

STIL inddrager skoler og øvrige interessenter undervejs i bl.a. design og bru-
gertest. 

 
 

https://www.regeringen.dk/media/5958/fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5958/fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf

