Praktikpladser på erhvervsuddannelserne september
2020 - efter COVID-19 nedlukningen
Hovedkonklusioner
•
•

•

•

•

•

Der er oprettet 30 pct. flere nye praktikaftaler i september 2020 sammenlignet med
samme måned året forinden på datapanelets skoler.
Særligt ses der, at lufthavnsuddannelsen har flere nye praktikaftaler sammenlignet
med foregående år, hvilket i overvejende grad skyldes incitamentet til at gå fra
ufaglært til faglært som følge af den politiske aftale, der blev indgået i forbindelse
med COVID-19 situationen (se tabel 2).
Data tegner et billede af, at COVID-19 nedlukningen ikke har haft en indvirkning på
antallet af elever, der allerede har en praktikplads. Antallet af elever i en
praktikplads i 2020 sammenlignet med det foregående år er tilnærmelsesvist
uændret.
Antallet af elever i skolepraktik er steget med 13 pct. i september 2020
sammenlignet med samme måned året forinden, hvilket er i overensstemmelse med
den forventning skolerne i datapanelet har haft.
Elektriker og personvognsmekaniker er de to uddannelser, hvor der er størst
stigning ift. elever i skolepraktik i september 2020 sammenlignet med året forinden
(hhv. 111 og 110 elever) på skolerne i datapanelet.
På en række uddannelser, som fx film- og TV-produktionsuddannelsen, fotograf,
eventkoordinator og guld- og sølvsmedeuddannelsen, kan eleverne ekstraordinært
komme i skolepraktik pga. de ændrede vilkår under COVID-19. På de deltagende
skoler i datapanelet er der i alt 69 elever på disse uddannelser, som er kommet i
skolepraktik (se tabel 6).

Baggrund
Danmark har gennemgået en helt særlig periode, da virussen COVID-19 medførte at
landets uddannelsesinstitutioner måtte lukke ned i midten af marts 2020.
Uddannelsesinstitutionerne skulle i den første periode gennemføre online
nødundervisning som kompensation for den undervisning, der normalt ville være
foregået på skolen. Herefter startede en gradvis genåbning, hvor elever og kursister
kunne vende tilbage til skolen i et kontrolleret tempo og under rammer, der efterlevede
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har en formodning om, at COVID-19nedlukningen har betydning for uddannelsesaktiviteten, praktiksituationen og
gennemførelse på ungdomsuddannelserne og AMU. På den baggrund har DEG oprettet
et data-panel blandt medlemsskolerne, så DEG kan følge udviklingen fra marts og frem
til december 2020. Datapanelet er udtryk for en stikprøve blandt DEG’s medlemsskoler
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og dermed ikke en totalundersøgelse blandt alle erhvervsskoler.
Dette faktaark belyser praktikpladssituationen i september måned og er baseret på en
måling blandt 13 skoler i datapanelet. DEG har en formodning om, at virksomhedernes
evne til at tage lærlinge er påvirket af COVID-19 perioden, fx fordi nogle virksomheder
havde medarbejdere hjemsendt og andre virksomheder havde store nedgange i
produktionen i perioden april-juni 2020. 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.
Med henblik på at undersøge om praktikpladssituationen er påvirket af COVID-19nedlukningen, 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.

Nyoprettede praktikaftaler
Denne måling viser, hvor mange nye praktikaftaler erhvervsskolerne har modtaget i
september måned 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
Måned
September

2019

2020 Faktisk forskel

1.326

1.725

Relativ forskel

399

30%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september

Tabel 2: De 10 uddannelser med størst stigning i antallet af nyoprettede praktikaftaler i
september 2020 sammenlignet med september 2019
Uddannelse

2019

2020

Faktisk stigning

Træfagenes byggeuddannelse

167

300

133

Elektriker

128

171

43

Lager- og terminaluddannelse

12

48

36

Murer

42

77

35

0

33

33

Detailhandelsuddannelse

36

60

24

Bygningssnedker

15

33

18

Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger

21

38

17

VVS-energiuddannelsen

69

86

17

Personvognsmekaniker

77

92

15

Lufthavnsuddannelsen

1

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september

1

En stigning i nyoprettede praktikaftaler på denne uddannelse skyldes i overvejende grad incitamentet til at
gå fra ufaglært til faglært som følge af den politiske aftale, der blev udarbejdet i forbindelse med COVID-19
situationen. Læs mere om trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.
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Igangværende aftaler
Nedenstående tabeller viser hvor mange praktikaftaler, der er i gang på skolerne i
datapanelet i henholdsvis 2019 og 2020. Praktikaftaler gælder alle typer af aftaler.
Tabel 3: Udviklingen i antal igangværende praktikaftaler fra 2019 til 2020 for erhvervsuddannelser
Måned

2019

September

2020 Faktisk forskel

26.212 26.521

Relativ forskel

309

1%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september

Elever i skolepraktik
Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af elever, der er i skolepraktik på
skolerne i datapanelet for september måned 2019 og 2020.
Tabel 4: Udviklingen i antal elever i skolepraktik fra 2019 til 2020 for erhvervsuddannelser
Måned

2019

September

3.015

2020 Faktisk forskel
3.398

383

Relativ forskel
13%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september

Tabel 5: De 10 uddannelser med størst stigning i antallet af elever i skolepraktik i september 2020
sammenlignet med september 2019
Uddannelse

2019

2020

Faktisk forskel

Elektriker

204

315

111

Personvognsmekaniker

172

282

110

Automatik- og procesuddannelse

76

131

55

Kontoruddannelse

73

117

44

175

213

38

Bygningssnedker

34

70

36

Møbelsnedker og orgelbygger

43

73

30

0

26

26

Teater-, event- og av-tekniker

20

44

24

Industritekniker

29

49

20

Træfagenes byggeuddannelse

Eventkoordinator

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september
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Tabel 6: Antallet af elever i skolepraktik på uddannelser, hvor eleverne som noget ekstraordinært
kan komme i skolepraktik2
Uddannelse

2020

Eventkoordinator

26

Film- og TV produktionsuddannelse

12

Fotograf

9

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

5

Bager og konditor

4

Flytekniker

4

Skibsmontør

4

Digital media uddannelse

2

Fitnessinstruktør

2

Landbrugsuddannelsen

1

Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, målt ultimo september

Om data
I denne undersøgelse deltager i alt 13 skoler fra DEG’s datapanel. Det udgør en stikprøve
blandt DEG’s medlemsskoler. Datapanelet repræsenterer 50 % af aktiviteten på de
tekniske erhvervsuddannelser og 39 % på de merkantile erhvervsuddannelser målt ud
fra antal årselever. Datapanelet har aktivitet på 77 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, da mange data er indhentet
manuelt på skolerne.
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.
2

Jf.: Bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne: link
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Praktikpladssøgende elever: Målingen omfatter antal elever, der er registreret som
værende aktivt søgende. Det er vigtigt, at der afgrænses på kontaktskolen. Elever
modtaget fra andre skoler har en uddannelsesaftale og er således ikke søgende og elever i
skolepraktik indgår ikke i søgningen. Der tages forbehold for, at antallet af
praktikpladssøgende elever ikke er et fyldestgørende billede af alle praktikpladssøgende
elever på datapanelets skoler. Det skyldes fx at skolerne modtager praktikpladssøgende
elever fra andre skoler, når de har afsluttet grundforløb 2. Data er dog sammenlignelige
på tværs af 2019 og 2020.
Skolerne har løbende elever med en gymnasial uddannelse, som tager deres grundforløb
i en afkortet form. På de merkantile uddannelser skal studenter fra stx og hf have et
grundforløb på 5 uger til sammenligning med de ordinære elever, der har et grundforløb
på 20 uger. Studenterne er derfor fleksible i forhold til, hvornår de melder sig
praktikpladsøgende. Det kan have indflydelse på data fra måned til måned.
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