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Hvor finder jeg ledige praktikpladser?
Campusvejle.elevplads.dk
Som praktikpladssøgende ved Campus Vejle SKAL du oprette en profil på www.
campusvejle.elevplads.dk Her laver du en profilside, som virksomheder, der
søger elever, kan søge på, så det er værd at tænke over, hvad du skriver, hvilket
billede du sætter på osv. Denne side anvender skolens praktikkonsulenter også,
når de skal hjælpe virksomhederne med at finde elever. På siden opretter du
også en ”søgeagent”, så du modtager mails, hver gang der er nye stillinger inden
for det fagområde, du er interesseret i.
Praktikpladsen.dk
www.praktikpladsen.dk er ministeriets side for praktikpladssøgende. På praktikpladsen.dk kan du ligeledes oprette en profil, som virksomheder, der søger
elever, kan se på. For at oprette en profil, skal du have et brugernavn og en adgangskode, som du får ved henvendelse til skolens kontor.
På praktikpladsen.dk kan du også fremsøge en liste over virksomheder med
elever, der snart er udlært og en liste over virksomheder, der er godkendte til
at uddanne elever inden for den uddannelse, hvor du søger. Dette behøver man
ikke en profil for at gøre. Den er derfor særligt god, hvis man ønsker at vide, hvor
man kan søge uopfordret.
Hvis du ønsker at søge optagelse i skolepraktik, SKAL du have en profil på praktikpladsen.dk, som skal være synlig for virksomhederne.
Har du brug for vejledning?
Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere for vejledning omkring grundforløbsdelen af din uddannelse. Studievejledningen har træffetid i
Study Support Center og kan kontaktes på EUDvejledning@campusvejle.dk.
Ønsker du vejledning om praktikdelen af din uddannelse eksempelvis praktikpladssøgning eller praktikmuligheder, er du velkommen til at kontakte praktikvejlederne. Praktikvejlederne finder du i lokale K101 og kan kontaktes på praktik@
campusvejle.dk.
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Erhversuddannelse for studenter
En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet tages som udgangspunkt inden man starter i den 2 årige praktikplads, som
er hovedforløbet.

Der findes forskellige uddannelsesspecifikke fag for hver af de merkantile er
hvervsuddannelser, og du skal være opmærksom på, at har du eksempelvis uddannelsesspecifikke fag og en grundforløbsprøve til kontoruddannelsen, er dette
ikke adgangsgivende til handelsuddannelsen, hvor der er et andet forløb.

Hvis du, på baggrund af din studentereksamen, ønsker at søge en praktikplads
inden for de merkantile erhvervsuddannelser (handel, kontor, detail, event, finans), skal du have et specielt tilrettelagt grundforløb for studenter, som afsluttes med en grundforløbsprøve inden for den uddannelse, hvor du søger praktikplads.

Man kan kun tage tre grundforløb til erhvervsuddannelser, og du skal derfor
sørge for at vælge det rette grundforløb fra starten.

Hvilke fag skal jeg have?
STX, HF, HTX: På baggrund af din studentereksamen, har du merit for en del
af de adgangsgivende grundfag, men skal have IT niv. C, Afsætning niv. C, Erhvervsøkonomi niv. C og op til 5 ugers uddannelsesspecifik uddannelse, som
afsluttes med en grundforløbsprøve inden for den uddannelse, hvor du søger
praktikplads. Forløbet tager op til 10 uger.
HHX: På baggrund af din HHX har du merit for alle de adgangsgivende grundfag, men skal have op til 5 ugers uddannelsesspecifik uddannelse, som afsluttes
med en grundforløbsprøve inden for den uddannelse, hvor du søger praktikplads.
Forløbet er obligatorisk, og du kan ikke gennemføre din praktikuddannelse uden
dette forløb.
Hvad er uddannelsesspecifikke fag?
Til hver af de merkantile erhvervsuddannelser er der udarbejdet et 5 ugers
forløb med uddannelsesspecifikke fag, som indeholder de kompetencer, som
man lærer på EUD-grundforløbene udover de almindelige grundfag, typisk i
forbindelse med projektarbejde.Det kan eksempelvis være kompetencer inden
for kundebetjening og vareeksponering for detailuddannelsen, digitalisering af
arbejdsprocesser inden for kontoruddannelsen, salgs- og serviceopgaver inden
for handelsuddannelsen eller projektstyring inden for event.

Læs mere på www.campusvejle.dk/erhvervsuddannelser

Kan jeg få merit for de uddannelsesspecifikke fag?
Hvis du efter endt studentereksamen (dvs. ikke via fritidsjobs) har opnået relevante kompetencer i forhold til den uddannelse, som du ønsker at gennemføre,
kan du få merit for dele af de uddannelsesspecifikke fag. For at få denne merit,
skal der foretages en realkompetencevurdering.
Du kan ikke få merit for grundforløbsprøven, og du skal derfor påregne minimum
2 ugers skole.
Hvad er økonomien under grundforløbet?
Du kan søge SU for perioden.
Hvis du har en praktikplads, og din arbejdsgiver er villig til at lægge forløbet
til din uddannelsestid, så din praktiktid varer 2 år og op til 5-10 uger, skal du
have elevløn i skoleugerne. Din arbejdsgiver kan få lønrefusion for perioden.
Skolens praktikvejledere kan vejlede virksomheden i korrekt udfyldelse af uddannelsesaftalen.
Kan jeg søge optagelse i skolepraktik efter grundforløbsprøven?
Ja, du vil være berettiget til optagelse i skolepraktik og vil blive indkaldt til et
informationsmøde om dette i forbindelse med, at du afslutter dit grundforløb.
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