Praktikpladser på erhvervsuddannelserne, december
2020 - efter COVID-19-nedlukningen

Hovedkonklusioner
•
•

•

•

•

Der er sket et fald på 1 pct. i antallet af nye praktikaftaler i december 2020
sammenlignet med samme måned sidste år, viser tal fra datapanelets skoler.
Serviceassistent og social- og sundhedsassistentuddannelsen har oplevet den største
stigning i antallet af nye aftaler i december 2020 sammenlignet med samme måned
sidste år.
Antallet af elever i skolepraktik er steget med 5 pct. i december 2020 sammenlignet
med samme måned året forinden. Samme udvikling ser vi i november måned. Det er
en positiv udvikling set i forhold til oktober måned, hvor der var over 10 pct. flere
elever i skolepraktik i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
I december 2020 var der 129 flere elever i skolepraktik sammenlignet med 2019.
Herudaf var 94 pladser besat af elever, der benytter sig af den midlertidige mulighed
for at komme i skolepraktik, der er oprettet på grund af de ændrede vilkår under
COVID-19.
Elektriker og personvognsmekaniker er de to uddannelser, hvor der er størst
stigning i elever i skolepraktik i december 2020 sammenlignet med året forinden
(hhv. 82 og 75 elever) på skolerne i datapanelet. Dette er samme udvikling, som vi så
i november måned, jf. DEG’s praktikanalyse fra november.

Baggrund
Danmark har gennemgået en helt særlig periode, da virussen COVID-19 medførte, at
landets uddannelsesinstitutioner måtte lukke ned i midten af marts 2020. Herefter
startede en gradvis genåbning, hvor elever og kursister kunne vende tilbage til skolen
under rammer, der efterlevede sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Fra efteråret og
frem har Danmark igen oplevet lokale restriktioner og hele- og delvise nedlukninger,
som har påvirket uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har en formodning om, at virksomhedernes
evne til at tage lærlinge er påvirket af COVID-19 perioden, fx fordi nogle virksomheder i
perioder har haft medarbejdere hjemsendt, og andre virksomheder oplever store
nedgange i produktionen, efterspørgsel og kundegrundlag. På trods af hjælpepakker har
DEG en formodning om, at det har været sværere for eleverne at finde praktikplads i
kølvandet på COVID-19-nedlukningen end under normale omstændigheder.
På den baggrund har DEG oprettet et datapanel blandt medlemsskolerne, så DEG kan
følge udviklingen fra marts og frem til december 2020. Med henblik på at undersøge om
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praktikpladssituationen er påvirket af COVID-19-nedlukningen i slutningen af 2020, har
vi udvalgt en række nøgledata vedr. praktikpladssituationen. Vi sammenligner data fra
2019 og 2020 for at undersøge, om der er en forskel. Læs mere om data i afsnittet om
data. Datapanelet er udtryk for en stikprøve blandt DEG’s medlemsskoler og dermed
ikke en totalundersøgelse blandt alle erhvervsskoler.
Dette faktaark belyser praktikpladssituationen i december måned og er baseret på en
måling blandt 10 skoler i datapanelet.

Nyoprettede praktikaftaler
Denne måling viser, hvor mange nye praktikaftaler erhvervsskolerne har modtaget i
august, september, oktober samt november i henholdsvis 2019 og 2020. Det viser således
noget om, hvor mange praktikvirksomheder, der har lavet en praktikaftale med en elev i
perioden. Praktikaftaler gælder alle typer af aftaler.
Tabel 1: Udviklingen i antal modtagne praktikaftaler fra 2019 til 2020 for erhvervsuddannelser i
december
Måned
December

2019

2020 Faktisk forskel

1.042

1.029

Relativ forskel

-13

-1%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo december.

Tabel 2: Udviklingen i antal modtagne praktikaftaler fra 2019 til 2020 for erhvervsuddannelser i
oktober og november
Måned

2019

2020 Faktisk forskel

Relativ forskel

Oktober

1.015

1.477

462

46%

November

1.093

1.330

237

22%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september, oktober og november. Bemærk at datagrundlaget
varierer fra måned til måned. Da opgørelserne her viser en relativ forskel kan månederne sammenlignes trods en mindre
variation.

Tabel 3: De 10 uddannelser med størst stigning i antallet af nyoprettede praktikaftaler i
december 2020 sammenlignet med december 2019
Uddannelse

2019

2020 Faktisk stigning

Serviceassistent

19

42

23

Social- og sundhedsassistent

58

69

11

Data- og kommunikationsuddannelsen

49

59

10

Lastvognsmekaniker

7

17

10

Tandklinikassistent
Film- og TV produktionsuddannelse

5

15

10

1

8

7

Gourmetslagter

8

15

7

40

47

7

5

12

7

6

11

5

Personvognsmekaniker
Teknisk designer
Bager og konditor

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo december.

Side 2 af 4

28. januar 2021

Igangværende aftaler
Nedenstående tabel viser, hvor mange praktikaftaler, der er i gang på skolerne i
datapanelet i december 2019 og 2020. Praktikaftaler gælder alle typer af aftaler.
Tabel 4: Udviklingen i antal igangværende praktikaftaler fra 2019 til 2020 for erhvervsuddannelser
Måned

2019

December

2020 Faktisk forskel

21426

22504

Relativ forskel

1078

5%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo november.

Elever i skolepraktik
Nedenstående tabeller viser udviklingen i antallet af elever, der er i skolepraktik på
skolerne i datapanelet for oktober, november og december måned i henholdsvis 2019
og 2020.
Tabel 5: Udviklingen i antal elever i skolepraktik fra 2019 til 2020 i december
Måned
December

2019

2020 Faktisk forskel

2559

2688

Relativ forskel
129

5%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo november.

Tabel 6: Udviklingen i antal elever i skolepraktik fra 2019 til 2020 i oktober og november
Måned

2019

2020 Faktisk forskel

Relativ forskel

Oktober

2.787

3.100

313

11%

November

2.811

2.945

134

5%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo august, september og oktober. Bemærk at datagrundlaget
varierer fra måned til måned. Da opgørelserne her viser en relativ forskel kan månederne sammenlignes trods en mindre
variation.

Tabel 7: De 10 uddannelser med størst stigning i antallet af elever i skolepraktik i december 2020
sammenlignet med december 2019
Uddannelse

2019

2020 Faktisk forskel

Elektriker

154

236

82

Personvognsmekaniker

132

207

75

Gartner

22

50

28

Frisør

62

86

24

0

22

22

21

41

20

759

775

16

Møbelsnedker og orgelbygger

39

54

15

Vejgodstransportuddannelse

0

15

15

84

98

14

Eventkoordinator
Industritekniker
Data- og kommunikationsuddannelsen

Automatik- og procesuddannelse

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo december.
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Tabel 8: Antallet af elever i skolepraktik på uddannelser, hvor eleverne som noget ekstraordinært
kan komme i skolepraktik1 i december 2020
Uddannelse

Antal elever

Eventkoordinator

22

Vejgodstransportuddannelse

15

Bager og konditor

12

Flytekniker

12

Film- og TV produktionsuddannelse

7

Fotograf

7

Karrosseriteknikeruddannelsen

7

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

5

Digital media uddannelse

2

Fitnessinstruktør

2
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo december.

Om data
I denne undersøgelse deltager i alt 10 skoler fra DEG’s datapanel. Det udgør en stikprøve
blandt DEG’s medlemsskoler. Datapanelet repræsenterer 44 pct. af aktiviteten på de
tekniske erhvervsuddannelser og 29 pct. på de merkantile erhvervsuddannelser målt ud
fra antal årselever. Datapanelet har aktivitet på 62 forskellige erhvervsuddannelser og
repræsenterer derfor ikke samtlige 105 erhvervsuddannelser. Der tages derfor
forbehold for konklusionerne i forhold til uddannelsesområder.
Skolerne har bidraget med data, der er indsendt i Excel-ark til DEG, der har stået for den
efterfølgende databehandling. Vi tager forbehold for, at afrundinger kan have betydning
for om summerne stemmer overens. Der er foretaget et overordnet kvalitetstjek af data,
men der tages forbehold for, at der kan være tastefejl.
Nedenfor er konkrete fakta om, hvordan data er hentet samt forbehold for data:
Antal modtagne aftaler (nyoprettede praktikaftaler): Målingen omfatter antal aftaler
modtaget på skolen i den måned søgningen foretages for, og hvor skolen er arrangerende
skole.
Antal igangværende aftaler: Målingen omfatter antal aktive aftaler pr. den sidste dag i
måneden, søgningen er foretaget for.
Antal igangværende skoleaftaler (elever i skolepraktik): Måles som antal igangværende
skoleaftaler på skolepraktik pr. den sidste dag i måneden søgningen foretages for.
Delaftaler og VFP-aftaler indgår ikke i opgørelsen.

1

Jf.: Bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne: link
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