Møde i styregruppen for Studiepraktik,
fredag den 6. januar 2012
Beslutningsreferat, Godkendt af 20. januar
1.

Præsentationsrunde
Tilstede: Charlotte Rohde, Anne Teglborg, Martin Rovs Hansen, Louise Søe Bak, Jens Holbech, Lars
Scheibel, Lars Andersen, Niels Egelund, Annemette Glyngø.
Afbud: Annette Schmidt (havde inden mødet fremsendt synspunkter til hvert dagsordenpunkt)
Referent: Ane Sloth Nørgaard

2.

Fastsættelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

3. Evaluering af Studiepraktik 2011
a. Studiepraktik 2011, hvordan er det gået?
Der var generelt positive tilbagemeldinger fra alle aktører: fra gymnasierne, de
videregående uddannelser og Studievalg. Praktikanternes evaluering blev gennemgået,
hvor der også var positive tilbagemeldinger. Desuden var der stor ros til sekretariatets
arbejde, kommunikation og imødekommenhed overfor ønsker, og ros til ansøgnings- og
administrationssystemet, hvor ikke alt var perfekt i 2011, men det fungerede. Sekretariatet
har en liste med ønsker om og planer for bedringer i 2012.
b. Evalueringsrapport 2011
I 2011 sendte sekretariatet et evalueringsskema ud til samtlige ca. 11.000 elever/studenter
som havde søgt om at komme i Studiepraktik (både dem som blev og ikke blev optaget).
Styregruppen anbefaler samme metode i 2012. Der er i 2011 blevet udarbejdet en kort
evalueringsrapport som er sendt rundt til landets gymnasier. De videregående uddannelser
har fået data pr. institution. Denne kombination har fungeret godt, og modellen kan med
fordel overføres til 2012. De videregående uddannelser skal i god tid have at vide at der
laves en central evaluering blandt eleverne. Styregruppen finder at en evalueringsrapport
er vigtig således der kan dokumenteres til ministerier m.m.
Evalueringsrapporten skal sendes til ikke-deltagende uddannelsesinstitutioner, de to
relevante ministerier og bruges offensivt over for Danske Regioner m.v.
Sekretariatet laver udkast til henvendelserne.

4. Nye uddannelser/manglende uddannelser i Studiepraktiksamarbejdet?
a. Er alle uddannelsesinstitutioner velkomne i samarbejdet?
Alle videregående uddannelsesinstitutioner er velkomne i samarbejdet. Forsvaret og
politiet kontaktes med henblik på at invitere dem ind i samarbejdet. Der skal på forsiden af
Studiepraktik.nu beskrives at praktikanter der har lyst til at følge en praktik på en
erhvervsuddannelse kan tage kontakt til uddannelsen, da disse ofte er meget fleksible ift. at
optage og indpasse praktikanter.
b. Flere uddannelsesinstitutioner med fra Sjælland og København?
Styregruppen ser gerne at flere af de store videregående uddannelser på Sjælland og i
hovedstadsområdet indgår i Studiepraktik-samarbejdet.

Styregruppen skriver til de uddannelsesinstitutioner der endnu ikke er med i samarbejdet
med en opfordring til at deltage i samarbejdet samt vedlægge evalueringer og
anbefalinger. Samtidig kan der med fordel opfordres til at uddannelsesinstitutionerne kan
få mere viden ved at besøge en institution/uddannelse når der er Studiepraktik næste
gang. Sekretariatet laver udkast hertil.

5. Studiepraktikanternes udgifter til transport og logi
a. Skal ”det fri marked råde” eller skal der skabes ens vilkår for alle praktikanter for at
fremme uddannelsesmobiliteten? Fx mht. at udgifter til transport og logi ikke er en
hindring for at søge praktik uden for ens egen by?
Der har de senere år været uens transportvilkår for Studiepraktikanter. Fx: i Nordjylland
giver regionen tilskud, i Syddanmark betaler flere praktiksteder transporten.
Styregruppen vil arbejde for at der skabes ens økonomisk overkommelige transportvilkår
for alle praktikanter mht. mobilitet. Overnatning støttes evt. af de enkelte videregående
uddannelser – evt. med støtte fra kommune eller lign.
b. Skal styregruppen være offensiv over for ministerierne og andre i forhold til at fremme
uddannelsesmobiliteten?
Styregruppen henvender sig i første omgang til Danske Regioner for at høre om de vil give
et økonomisk bidrag til praktikanternes transport på tværs af regioner.
Hvis de afviser, henvender styregruppen sig til de to ministerier: Uddannelsesministeriet og
Børne – og Undervisningsministeriet.
Hvis denne del heller ikke giver et positivt output, henvender styregruppen sig til DSB og
andre trafikselskaber med henblik på at indgå en aftale – evt. med betaling/tilskud fra
praktikstederne. Sekretariatet laver udkast.
6. Styregruppens sammensætning, legitimitet og rolle
a. Formaliteter
Der er pt. overvægt af repræsentanter fra Vestdanmark i styregruppen, og dette er et
udtryk for at Sjælland endnu ikke er med i Studiepraktiksamarbejdet i samme omfang.
Styregruppen er stor, men da projektet pt. er pionerarbejde er det indtil videre tjenligt at
der er flere repræsentanter fra samme institutionsniveauer og -typer. Styregruppen mødes
fremover kun ca. en gang om året, og der nedsættes til gengæld mindre arbejdsgrupper
der mødes oftere.
På længere sigt skal alle repræsentanter være udpeget af deres bagland.
De universiteter der endnu ikke er med i styregruppen inviteres med, det samme gælder
professionshøjskolerne – sidstnævnte også med henblik på repræsentanter fra Sjælland
(Annemette Glyngø inviterer).
Jens Holbech er mødeleder for styregruppen (ikke AU’s repræsentant) og har ansvaret for
at indkalde til møder, udarbejde udkast til dagsorden o.l.

7. Studiepraktiks varighed fremover og datoer
a. Flere institutioner/uddannelser afholder kun praktik i to dage, andre kun én. Hvad er
styregruppens holdning til dette?
Styregruppen besluttede at de uddannelsesinstitutioner der vil være med i samarbejdet,
som udgangspunkt skal udbyde praktik i tre dage. Der kan udtagelsesvis udbydes praktik i
to dage – evt. i en institutions Studiepraktikopstartsfase.
Ønsker om kun én dag er lig med åbent hus, ’studerende for én dag’ og lignende.
b. Datoer for placering af Studiepraktik i 2012 og årene fremover
Studiepraktik ligger i 2012 og fremover fast i dagene på onsdag-fredag i uge 43.
Sekretariatet tager kontakt til de uddannelser der pt. kun udbyder praktik i én dag, og går i
dialog med disse.

Styregruppens gymnasierepræsentanter arbejder for, at gymnasierne opfordrer og ikke
hindrer eleverne i at deltage i Studiepraktik

8. Praktikanternes stigende interesse for Studiepraktik
a. Der blev i år afvist ca. 1.700 praktikanter efter første ansøgningsrunde. Hvordan skal den
stigende interesse håndteres således at uddannelsesinstitutionerne ikke afviser for
mange?
Der skal på Studiepraktik.nu orienteres bedre om chancerne for Studiepraktik – herunder
skal der henvises/linkes til karaktergennemsnit fra sidste års uddannelser.
Praktikanterne skal opfordres til at ansøge realistisk således de ikke kommer i Studiepraktik
på en uddannelse som de alligevel ikke kan optages på sidenhen på grund af for lavt
karaktergennemsnit.
Fordelingen af pladserne foretages automatisk via lodtrækning.
Det er muligt for praktikstederne i mindre – og velbegrundet – omfang manuelt at udvælge
praktikanter inden den automatiske fordeling. Hvis en institution benytter sig af denne
mulighed skal det fremhæves under uddannelsen.
9.

Gennemsigtighed i forhold til data m.m.
a. Hvor meget af data på praktikanterne hhv. fordeling på institutionerne skal og må vi sende
rundt til de videregående uddannelsesinstitutioner, gymnasierne og
Studievalgscentrene?
Styregruppen ønsker så meget transparens mellem aktørerne som muligt mht. data –
selvfølgelig med hensyntagen til god dataetik (fx ikke sprede e-mail-adresser, cpr-numre
o.l.).

10.

Sekretariatsfunktions for Studiepraktik 2012 og fremadrettet
a. It-system, bemanding af sekretariat, ledelse, formel forankring, flerårig aftale
Sekretariatet og it-systemet bag Studiepraktik.nu skal beskrives/dokumenteres og
formaliseres mere end hidtil – herunder den formelle, juridiske forankring på AU – med
henblik på at sikre driftsikkerhed over tid og at erfaringer ikke går tabt ved evt.
personudskiftning. Der bør arbejdes på en flerårig aftale – også for at kunne fastholde
kompetente medarbejdere.
Jens Holbech udarbejder et udkast til styregruppen. Dette behandles i en arbejdsgruppe
(=den delmængde af styregruppen som ønsker at deltage).
Jens Holbech er udpeget som daglig leder af sekretariatet i 2012 – bl.a. med ansvar for
økonomi og sammensætning af sekretariatet.
Bemandingen af sekretariatet fra 2011 føres videre til 2012.

Aarhus, den 12. januar 2012
Ane Sloth Nørgaard

