Beslutningsreferat af styregruppemøde
for Studiepraktik, tirsdag den 5. marts
2013
Beslutningsreferat, godkendt af 23. maj
1. Præsentationsrunde
Tilstede:
 Lars Scheibel, rektor Aarhus Katedralskole, repræsentant for stx og hf
 Lars Andersen, rektor Teknisk Gymnasium, Esbjerg EUC VEST, repræsentant for
erhvervsgymnasierne (htx og hhx)
 Line Keldorff Tvergaard, repræsentant for SDU (vikar for Kirstine Juhl Kjems). Line arbejder
også i sekretariatet for Studiepraktik.
 Charlotte Rohde, repræsentant for AAU
 Anne Teglborg, repræsentant for AU (ikke til stede under alle punkter)
 Martin Rovs Hansen, Studievalg Nordjylland, repræsentant for Studievalg
 Jens Holbech, sekretariatet for Studiepraktik, mødeleder
 Ane Sloth Nørgaard, sekretariatet for Studiepraktik
 Sidse Damgaard Hansen, sekretariatet for Studiepraktik
Afbud:
 Verner Becker, VIA University College, repræsentant for professionshøjskolerne
 Niels Egelund, rektor Erhvervsakademi Kolding, repræsentant for erhvervsakademierne
 Nicole Probst, repræsentant for KU(havde inden mødet fremsendt synspunkter til
dagsordenens punkter)
2. Fastsættelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
3. Evaluering af Studiepraktik 2012
a. Sekretariatet giver en opdatering på forløbet af Studiepraktik 2012:
Se også vedlagte slides.
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Styregruppen besluttede at de to ministre for hhv.
Uddannelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet snarest skal indbydes til at
åbne Studiepraktik 2013. Med indbydelsen skal sendes highlights fra evalueringen.
Sekretariatet laver et udkast til invitationen med udgangspunkt i invitation fra 2012 til Lars
Andersen der som styregruppens formand (se punkt 4) sender indbydelsen til ministrene
på vegne af styregruppen.

BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Rektorerne for gymnasieskolerne ønskede at
gymnasiernes studievejledere bliver informeret grundigt om evalueringen og mulighederne
i it-systemet – herunder visualiseringerne på et Danmarkskort af hvor praktikanterne kom
fra hhv. hvor de var i praktik.
b. Styregruppens medlemmer giver en opdatering på deres oplevelse af Studiepraktik 2012:
Der var generel stor tilfredshed med forløbet af Studiepraktik i 2012.
Der blev ønsket adgang til mere statistik om praktikanterne i it-systemet allerede efter
første ansøgningsrunde i 2013.
4. Styregruppens sammensætning, legitimitet og rolle
Styregruppen legitimitet/repræsentation:
 Verner Becker er pr. december 2012 udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium
 Lars Scheibel er pr. april 2012 udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening (dækker stx og
hf)
 Lars Andersen er udpeget af gymnasieudvalget under Danske Erhvervsskoler
 Niels Egelund er udpeget af Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium hvor han er
formand
 Martin Rovs Hansen er udpeget som repræsentant for Studievalgscentrene
 Kirstine Juhl Kjems er udpeget af SDU
 Anne Teglborg er udpeget af AU
 Charlotte Rohde er udpeget af AAU
 Nicole Probst er udpeget af KU
 Jens Holbech, mødeleder

BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: På opfordring af Nicole Probst besluttede styregruppen at
invitere Mette Rousøe, central gymnasiekoordinator for KU, med i styregruppen. Det blev
vurderet at det pt. er formålstjenstligt at KU er overrepræsenterede i styregruppen (se punkt
5).
Styregruppen besluttede at udnævne Lars Andersen som formand for styregruppen med det
formål at have en formel afsender og kontaktperson for styregruppen.
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Der blev aftalt at repræsentanter i styregruppen, når
beslutningsreferatet er godkendt, skal formidle hovedpointer fra mødet videre til deres
respektive bagland, og generelt være mere ”synlige” i deres bagland (dem de repræsenterer).

5. Uddannelser som ikke udbyder Studiepraktik
Der er stor efterspørgsel fra gymnasierne efter at alle videregående uddannelser udbyder
Studiepraktik.
Alle fakulteter på alle universiteter udbyder Studiepraktik på nær KU:

De otte danske universiteters interesseorganisation, Danske Universiteter, er orienteret om
Studiepraktik og har behandlet det på mødet i organisationens Uddannelsesgruppe den 27.
november 2012. Citat:
”Uddannelsesgruppen drøftede spørgsmålet om brobygningsforløb for gymnasieelever på
universiteterne, herunder mulighederne for at samordne brobygningsforløb. Uddannelsesgruppen
fandt, at det var hensigtsmæssigt, at gymnasieelevers studiepraktik udbydes i samme tidsrum på de
forskellige universiteter, og at dette gerne kunne være i uge 43, som det allerede er tilfældet for
flere universiteter. Uddannelsesgruppen fandt endvidere, at det må være op til de enkelte
universiteter at beslutte, om universitetet vil udbyde studiepraktik.”
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Styregruppen besluttede at sende evaluering m.m. til Danske
Universiteter som respons. Sekretariatet og Martin Rovs laver et udkast til denne skrivelse, med
fokus på afklaringsperspektivet i Studiepraktik, til Lars Andersen der som styregruppens formand
sender det til Danske Universiteter.
Vedr. KU: Sekretariatet har i de seneste måneder været i kontakt med Mette Rousøe, central
gymnasiekoordinator for KU. Mette er med i et udvalg der i løbet af foråret vil tage stilling til
mulighederne for at øge KU’s gymnasiekontakt. Studiepraktik indgår i udvalgets anbefalinger som
forventes behandlet af KU’s ledelse i foråret 2013. Sekretariatet vil holde styregruppen orienteret
om resultatet.
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Det blev besluttet at styregruppen sender evaluering m.m. til
de videregående uddannelsesinstitutioner som ikke udbyder Studiepraktik – så som CBS, Metropol,
Erhvervsakademi København – med en opfordring til at deltage i Studiepraktik samarbejdet.
Sekretariatet laver et udkast til skrivelsen til Lars Andersen der sender det til
uddannelsesinstitutionerne.
Styregruppen opfordrede hinanden til at ”fortælle det glade Studiepraktik-budskab” når vi møder
influenter og aktører m.fl. (fx politikere, ministerier og ledelserne på videregående
uddannelsesinstitutioner som ikke udbyder Studiepraktik).
Styregruppen udtrykte opbakning til en Studiepraktik-workshop i foråret 2013 på Sjælland.
6. Studiepraktikanternes udgifter til transport
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Styregruppen besluttede at henvende sig til de to relevante
ministerier (Uddannelsesministeriet og Børne- og undervisningsministeriet) og opfordre dem til at
medhjælpe økonomisk til at sikre alle praktikanter ens transportvilkår under overskriften ”Ens
studieafklarende vilkår for alle unge uanset hvor de bor i Danmark”. Henvendelsen skal indeholde
konkrete eksempler på hvad det koster en praktikant der bor langt fra en stor uddannelsesby at
deltage i Studiepraktik og et overslag på den samlede pris for ensartede transportvilkår. Transport
skal ikke nødvendigvis være gratis, men en overkommelig udgift for alle.
I henvendelsen skal der lægges vægt på udannelsesmobilitet, og at der med SU-beskæringerne vil
blive flere der får økonomiske problemer ved at deltage i Studiepraktik.
Sekretariatet laver et udkast til skrivelsen til Lars Andersen der sender det til ministerierne.

BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Styregruppen besluttede at tage kontakt til DSB og andre
trafikselskaber. De skal forelægges at Hypercardet ikke kan bruges i Studiepraktik (som andet end
Wildcard). Trafikselskaberne skal spørges ind til hvad markedsføringsværdien af en Studiepraktikrabat vurderes til og hvad trafikselskabet evt. skal betales for at tilbyde en transportordning for
Studiepraktikanter.
Styregruppen besluttede ikke at foretage sig noget offensivt i forhold til Studiepraktikanternes
overnatning i løbet af praktikken, men at overlade dette til de videregående uddannelser.
7. Emner Sturegruppen er blevet bedt om at forholde sig til
a. Dato-placering og varighed af Studiepraktik
Det blev endnu engang slået fast at Studiepraktik foregår onsdag-fredag i uge 43 i 2013 og
årene fremover. De videregående uddannelser er meget velkomne til at inddrage lørdagsøndag til ekstra praktikforløb for at øge kapaciteten af Studiepraktik.
Styregruppen besluttede at videreføre formuleringen for dispensation for tre dages
Studiepraktik for de videregående uddannelser fra 2012: Der kan undtagelsesvis udbydes
praktik i to dage – evt. i en institutions Studiepraktikopstartsfase.
b. Fremmøderegistrering
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Styregruppen besluttede at opfordre de videregående
uddannelser til at fremmøderegistrere praktikanterne i de tre praktikdage. Dette gøres bl.a.
for at forbedre datagrundlag ved henvendelse til andre aktører (ministerier m.fl.), til intern
evaluering og som praktikanternes bevis for deltagelse over for fx gymnasiet. Spørgsmålet
tages op igen næste år hvis ikke opfordringen giver pote.
c. Kapaciteten af Studiepraktik
I 2012 fik ca. 500 ansøgere – ca. fire procent af ansøgerne – ikke en praktikplads i første
ansøgningsrunde. Frustrationen hos de praktikanter der ikke fik en plads på den ønskede
uddannelse selvsagt stor, men antalsmæssigt/relativt er det ikke stort sammenholdt med
de 11.528 som fik en praktikplads.
De videregående uddannelser er meget velkomne til at inddrage lørdag-søndag til et ekstra
praktikforløb for at øge antallet af Studiepraktikanter.
8. Obligatorisk Studiepraktik
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Det blev besluttet at de to rektorer i styregruppen melder ud
til gymnasierne at Studiepraktik er ment som et tilbud til de elever der finder det relevant og altså
opfordre gymnasierne til ikke at gøre de tre dage til obligatoriske Studiepraktikdage for gymnasiets
elever.
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Styregruppen besluttede desuden at sekretariatet (evt. via
rektorerne i styregruppen) kontakter de gymnasier hvor vi ved at Studiepraktik er obligatorisk og
takker for opbakningen, men påpeger de ulemper der er ved ”obligatorisk Studiepraktik” (bl.a. at

elever der er ”skubbet af sted” på Studiepraktik ofte er umotiverede praktikanter, og at
Studiepraktik har ikke kapacitet til at alle gymnasieelever kan komme i praktik).
9. Evt.
Styregruppen besluttede at næste styregruppemøde afholdes i starten af 2014 hvis ikke der opstår
behov for andet.
10. Sekretariatsfunktionen fremover
Sekretariatet består af: Jens Holbech (daglig leder), Line Keldorff Tvergaard, Line Madsen
Skorstengaard og Sidse Damgaard.
Studiepraktik er formelt/juridisk forankret på AU. AU huser gerne sekretariatet så længe
styregruppen ønsker det.
BESLUTNING DER SKAL AGERES PÅ: Jens Holbech får udarbejdet en mere uddybende skriftlig
beskrivelse af AU’s rolle i sekretariatet – herunder den fortsatte udvikling og drift af it-systemet bag
Studiepraktik.

Referent: Sidse Damgaard Hansen og Jens Holbech

