2. udgave. 4. marts 2016

Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik
onsdag d. 10. februar 2016
Mødedeltagere:
• Fra Studievalg: Sidsel Overgaard (Studievalg Østjylland)
• Fra ungdomsuddannelserne: Jakob Thulesen Dahl (Skanderborg Gymnasium) og Lars H.
Andersen (Rybners)
• Fra erhvervsakademiuddannelserne: Kristine Telford Christensen (Erhvervsakademi
Lillebælt) og Jens Bach Nielsen (Erhvervsakademi Aarhus)
• Fra professionsbacheloruddannelserne: Juliet Pierce Butler (UC Nordjylland), Lars Emil
Larsen (VIA UC) og Inger Marie Tobiesen (UC Syd)
• Fra de kunstneriske uddannelser: Marianne Kazar (Arkitektskolen Aarhus)
• Fra universiteterne: Anne Christine Teglborg (AU), Sophie C. Kongsbak (ITU) og Christina
Madvig Christensen (DTU)
• Fra sekretariatet: Line K. Tvergaard, Katrine Mikkelsen og Jens Holbech
Bilag til dagsordenen:
• Bilag 1: Stikord til opfølgning på Studiepraktik 2015 fra hhv. gymnasierektorerne, Studievalg
og de videregående uddannelser
• Bilag 2: Forslag til forbedring af ansøgningsforløbet
• Bilag 3: Forslag til ændringer i præsentationen af de enkelte praktiktilbud på
studiepraktik.nu: Mere tydelig visning af udvælgelsesform og -kriterier samt tilføjelse af
KOT-adgangskrav for optag på uddannelsen.
• Bilag 4: Diskussionsoplæg: Fælles minimumsrammer for indholdet i Studiepraktikprogrammer

1. Præsentation af alle mødedeltagere
2. Fastsættelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt, med enkelte tilføjelser under evt.

3. Ultrakort opsummering om organiseringen af
Studiepraktik
Jens gav en kort præsentation af hvordan Studiepraktik er organiseret, herunder styregruppens
mandat.

4. Siden sidst: Opfølgning på Studiepraktik 2015
Generelt: Alle input fra de enkelte områder kan ses i bilag 1. Nedenfor er kun nævnt nye
pointer som kom frem på mødet.
Fra sekretariatet: Sekretariatet gav en opdatering på hvordan Studiepraktik 2015 forløb set
fra sekretariatets side, herunder bl.a.:
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-

Helt overordnet forløb Studiepraktik 2015 efter planen. Ca. 10.600 fik en praktikplads.
Studiepraktik har i 2015 fået kontaktpersoner på langt de fleste af
ungdomsuddannelserne. Sekretariatet vil fremover bruge kontaktpersoner mere aktivt.
Som noget nyt blev evalueringsskemaet udfyldt via studiepraktik.nu.
Der var tekniske problemer ved åbningen af anden ansøgningsrunde.
Sekretariatet har oplevet en hårdere tone i mails fra ansøgere (og i nogle tilfælde deres
forældre). Gymnasierektorerne foreslår at sekretariatet skal kontakte gymnasiernes
kontaktperson hvis der kommer henvendelser som ikke er ok.

Fra Studievalg: Sidsel gav en kort opsummering af tilbagemeldingerne fra
Studievalgscentrene (se bilag 1). Herudover nævnte hun:
-

-

Det er vigtigt at tilmeldingsperioden ikke bliver for kort da nogle Studievalgscentre er
rundt på skolerne i ansøgningsperioden. Optimalt skal ansøgningsperioden strække sig
over to uger da en del klasser er på studietur i starten af september.
EUD-eleverne er også målgruppe for Studiepraktik, særligt på erhvervsakademierne. Det
er meget forskelligt hvornår deres skoleperioder ligger, så derfor er de svære at
informere om Studiepraktik. En mulighed kunne være at købe et mediebureau til særligt
at ramme denne målgruppe, fx på Spotify eller de sociale medier.

Fra gymnasierektorerne: Gymnasierektorerne gav en kort opsummering af de vigtigste
pointer fra gymnasierne, herunder:
-

-

-

Rektorerne i styregruppen foreslår at der skal tages en dialog med de skoler som, imod
aftalerne i Studiepraktik-samarbejdet, stadig sender hele årgangen i Studiepraktik. Der er
ikke kapacitet til det og de videregående uddannelser kan mærke at elever som er ”sendt”
afsted er mindre motiverede. Sekretariatet har en liste over de skoler hvor eleverne har
fortalt at praktik var obligatorisk. Rektorerne i styregruppen får denne liste og vil kontakte
de pågældende skoler.
Rektorerne bemærkede at en stor del af praktikanterne har brugt Studiepraktik til at få
bekræftet den uddannelsesplan de allerede havde. Rektorerne mener at vi sammen bør blive
tydeligere på hvad Studiepraktik er og hvem det er for. Gymnasierne bør i højere grad sende
de elever afsted som vil have mest glæde af et praktikforløb.
Der er endnu ikke vedtaget en ny gymnasiereform.
Som følge heraf, besluttede styregruppen at placeringen og længden af Studiepraktik
fastholdes indtil der er vished om konsekvenserne af en gymnasiereform.

Fra erhvervsakademierne: Kristine gav en kort opsummering af de vigtigste pointer fra
erhvervsakademi-uddannelserne (se alle inputs i bilag 1). Herudover:
Flere erhvervsakademier oplever en del praktikanter som deltager udelukkende fordi
Studiepraktik er obligatorisk på deres skole. Det går ud over motivationen og kan mærkes på det
enkelte praktikforløb.
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Fra professionsbacheloruddannelserne: Lars Emil gav en kort opsummering af de
vigtigste pointer fra professionsbacheloruddannelserne (se alle inputs i bilag 1). Herudover:
Juliet foreslog om man kan lave visningen af relaterede uddannelser mere personlig når
ansøgerne lægger uddannelser i deres kurv. Fx ved at lave en visning der hedder ”andre har
valgt”, præcis som mange webshops gør. Sekretariatet undersøger mulighederne for dette.
Fra de kunstneriske uddannelser: Marianne gav en kort opdatering (se alle inputs i bilag
1). Arkitektskolen i Aarhus har god erfaring med at køre to identiske praktikforløb onsdagfredag og fredag-søndag. Det giver mulighed for at tilbyde mange praktikpladser og da de
benytter studerende til at varetage en stor del af undervisningen, er det intet problem at det ene
praktikforløb ligger i weekenden. Det delvise overlap om fredagen udnyttes positivt. Måske
andre uddannelser med stor søgning kan få glæde af et lignende koncept?
Fra universiteterne: Christina gav en kort opsummering af de vigtigste pointer fra
universiteterne (se alle inputs i bilag 1).

5. Indsatsområder og prioriteringer frem mod Studiepraktik
2016
5.a Gentænkning af ansøgningsforløbet:
Nyt ansøgningsforløb: Sekretariatet præsenterede forslag til et nyt ansøgningsforløb (bilag
2).
Beslutning: Det foreslåede ansøgningsforløb blev vedtaget, dog med den ændring at ansøgerne
allerede i ansøgningsrunden angiver om de ønsker at komme på venteliste såfremt de ikke får
tilbudt en praktikplads.
Universitetsgruppen foreslog at man med fordel kan kontakte dem, som ikke får en plads, for at
vejlede dem til andre tilbud. Sekretariatet vil se på, hvordan det er teknisk muligt.
Tydeliggøre udvælgelsesform og -kriterier: Sekretariatet præsenterede et forslag (se bilag
3) til hvordan man kan gøre udvælgelsesform og -kriterier tydeligere for ansøgerne. Både for de
uddannelser som fordeler pladser ved lodtrækning og for de som udvælger praktikanterne
manuelt.
Beslutning: Forslaget blev vedtaget.
Det blev desuden foreslået at mulighederne for overnatning og transportstøtte kommer til at
fremgå sammen med info om udvælgelseskriterierne så disse bliver tydelige tidligere i
ansøgningsfasen. Dette vil sekretariatet arbejde på at finde en løsning på.
Forslag fra CBS: De unge skal ikke tilmelde sig efter midnat på en hverdag:
Beslutning: Dette bliver løst med det nye ansøgningssystem og de systemmæssige forbedringer
som er på vej.
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Forslag fra CBS: Hvordan forhindrer man, at elever får frataget en plads, som de
allerede har fået?
Beslutning/forklaring: En gruppe ansøgere fik frataget pladser de havde fået tildelt efter en fejl i
it-systemet. Det er ikke muligt at gardere sig fuldt ud mod fejl, men med de nye forbedringer i itsystemet, er det håbet at forebygge langt de fleste tekniske fejl.
Forslag fra CBS: Kan vi, der optager manuelt, få flere data på ansøgerne (køn,
højniveaufag, eksamensgennemsnit efter 2.g, by)? Og vil vi kunne få vist skoler &
ansøgere samlet efter region?
Beslutning: Det blev besluttet at de videregående uddannelser fremover kan se postnummer, by
og køn på ansøgerne. Lige nu bliver ansøgerne sorteret alfabetisk efter fornavn og ikke efter
region i visningen. Dette bliver ikke ændret. Styregruppen diskuterede om ansøgerne skal
indtaste studieretning, A-niveaufag eller foreløbigt gennemsnit. Det blev pointeret at eleverne
kun har afsluttet ganske få fag på det tidspunkt hvor de ansøger om at komme i Studiepraktik.
Derfor giver gennemsnittet ikke mening. Styregruppen besluttede ligeledes at ansøgerne ikke
skal indtaste studieretning eller A-niveaufag ved oprettelsen af deres profil.

5.b: Det stigende ansøgertal til Studiepraktik:
Visning af KOT-adgangskvotient sammen med uddannelsens praktikbeskrivelse:
Sekretariatet præsenterede et forslag om at tilføje sidste års adgangskvotient ved den enkelte
praktikbeskrivelsen. De kunstneriske uddannelser påpegede at flere uddannelser kun optager i
Kvote 2. Studievalg præsenterer først Kvote 1 og 2 efter Studiepraktik så derfor er det ikke
nødvendigvis begreber ansøgerne kender.
Beslutning: Forslaget blev ikke vedtaget. Det blev i stedet besluttet at der linkes til ug.dk og at
sekretariatet finder en passende formulering i stil med ”Se hvad det kræver at komme ind på
uddannelsen”.
Diskussion i styregruppen: Er der tiltag vi skal iværksætte for at sikre at det er de
rette elever som deltager i Studiepraktik?
Beslutning: Kontaktpersonerne på gymnasierne kan oplagt inddrages mere aktivt i denne
proces. Sekretariatet vil derfor fremover skrive til kontaktpersonerne og bede dem i højere grad
vurdere hvilke af gymnasiets ansøgere der kan få glæde af at komme i Studiepraktik og hvem der
ikke bør deltage i Studiepraktik. Sekretariatet skriver til kontaktpersonerne i foråret og giver
dem en generel introduktion til deres opgaver.
Sekretariatet trykker fremover postkortene uden årstal og datoer så de kan bruges i flere år, kan
ligge i Studievejledningerne og uddeles til arrangementer som fx messer og åbent hus.

5.c Fælles rammer for indholdet i Studiepraktik-programmerne:
Sekretariatet præsenterede konceptet i at have et sæt fælles guidelines for indholdet i
praktikprogrammerne. De fælles guidelines kan både være en hjælp/tjekliste til koordinatorerne
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på de enkelte uddannelser og sikre en mere tydelig deklarering af Studiepraktik overfor
ansøgerne. De videregående uddannelser kunne generelt se sig selv i indholdet af det notat, som
sekretariatet præsenterede, men udtrykte vigtigheden af at der fortsat er plads til at de kan
udmøntes og tilpasses til den enkelte uddannelse. Universitetsgruppen understregede særligt
vigtigheden af at tonen og de præcise formuleringer overvejes nøje.
Beslutning: Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med de fælles guidelines. Især
skal der arbejdes med formuleringerne af det overordnede formål med notatet. Sekretariatet vil
gerne have inputs fra styregruppens medlemmer til ændringer, tilføjelser og rettelser (nok
særligt fra de videregående uddannelser).

5.d Invitation af nye uddannelser til samarbejdet i 2016:
Nye uddannelser er altid velkomne i Studiepraktik-samarbejdet. Styregruppen havde ikke
specifikke uddannelser/institutioner som skal inviteres. Generelt er der et stort ønske om at få
flere praktikpladser i Region Hovedstaden.

5.e Sene afbud og manglende fremmøde blandt praktikanterne:
Mange praktiksteder oplever at en del praktikanter enten afmelder deres praktikplads i sidste
øjeblik eller slet ikke møder op.
Beslutning: Sekretariatet vil fremover opfordre Studievalg til at fortælle praktikanterne om
vigtigheden af at de i god tid finder ud af transport, overnatning mm. Sekretariatet vil også
sende mails til praktikanterne om dette i god tid inden praktikkens start.

5.f Forslag om at reducere mængden af spørgsmål i elevernes evaluering af
Studiepraktik 2016:
Beslutning: Styregruppen besluttede at omfanget af den fælles evaluering minimeres. Mange
uddannelsessteder laver selv en evaluering på sidstedagen. Det blev også besluttet at det
fremover er uddannelserne selv som står for at evaluere deres eget praktiktilbud. Den fælles
evaluering vil kun indeholde generelle spørgsmål om praktikanternes oplevelse af praktikken.
Sekretariatet sørger for at informere de videregående uddannelser om denne ændring.

5.g Konsolidering af sekretariatets interne nødplaner til håndtering af fx tekniske
problemer i ansøgningsperioderne:
Sekretariatet præsenterede de interne aftaler om hvordan fx tekniske problemer håndteres og
fik styregruppens opbakning her til. Fokus er på at få truffet en beslutning og få fejlen og
løsningen heraf kommunikeret ud til de relevante personer.
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5.h Et engelsk univers på studiepraktik.nu:
Enkelte institutioner har udtrykt ønske om et engelsksproget univers på studiepraktik.nu særligt
målrettet IB-elever og elever fra Europa-skolerne.
Beslutning: Det er tidskrævende og vil være dyrt for videregående uddannelser hvis der skal
laves et nyt engelsksproget univers. Styregruppen besluttede at få lavet en generel introduktion
og beskrivelse på engelsk som lægges på hjemmesiden. Hvis nogle videregående uddannelser
ønsker at udsende materiale om Studiepraktik til skoler i udlandet, er de velkomne til at
rekvirere postkort og plakater fra sekretariatet og selv udsende til de relevante skoler.

5.i Afholdelse af info- og evalueringsmøder for Studievalg og VU’er i 2016:
I 2015 blev der ikke afholdt infomøder for Studievalg og de videregående uddannelser forud for
Studiepraktik.
Beslutning: Infomøder afholdes heller ikke fremadrettet. Sekretariatet vil naturligvis stadig være
behjælpelige med svar på spørgsmål og med fx at hjælpe nye koordinatorer godt i gang.
Studievalg og de videregående uddannelser vil fortsat blive inviteret til evalueringsmøder efter
Studiepraktik.

5.j Styregruppens øvrige ønsker og forslag til it-systemet bag studiepraktik.nu
Ønske fra bl.a. AAU og Studievalg: Mulighed for at teste systemet inden det tages i
brug af eleverne.
Beslutning: Sekretariatet og it-udviklerne er i år tidligere i gang med at klargøre it-systemet. Der
bliver bl.a. mulighed for at ændre visning så man kan se hvad ansøgerne ser når de tilmelder sig.
Ønske fra AAU: Mulighed for at de videregående uddannelser kan få data om
eleverne tidligere i forløbet end nu, altså enten efter ansøgningsperioden eller
efter fordeling af pladser.
Beslutning: Se beslutningen fra pkt. 5.a.

5.k Sekretariatets bemanding i 2016
Sekretariatets medarbejdere har i 2015 arbejdet ca. 1.400 timer – eksklusiv de to it-udvikleres
timer. Der er blevet håndteret ca. 3500 e-mails, heraf er ca. 1/2 korrespondance med
praktikanter/ansøgere og 1/3 korrespondance med videregående uddannelser.
Beslutning: Styregruppen besluttede at sekretariatets nuværende timetal nogenlunde bevares i
2016, men Jens er opmærksom på om der kan findes en god løsning i de spidsperioder hvor
sekretariatets medarbejdere fx har svært ved at nå at besvare de mange mails i indbakken.
De videregående uddannelser havde ønske om en ”hotline” (fx en særskilt mailadresse), sådan at
deres henvendelser ikke i spidsbelastningsperioder drukner i mails fra elever, som drejer sig om
problemer af mindre vidtrækkende betydning. Sekretariatet vil undersøge mulighederne.
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6. Punkter til dagsordenen fra erhvervsgymnasierne og de
almene gymnasier
Ingen særskilte punkter

7. Punkter til dagsordenen fra
erhvervsakademiuddannelserne
Ingen særskilte punkter

8. Punkter til dagsordenen fra
professionsbacheloruddannelserne
Ingen særskilte punkter

9. Punkter til dagsordenen fra de kunstneriske uddannelser
Ingen særskilte punkter

10.

Punkter til dagsordenen fra universiteterne

Forslag fra RUC & CBS: Det skal være muligt at afholde praktik i 2 dage uden at
søge dispensation.
Beslutning: Styregruppen ønsker at det fortsat er de enkelte områder som tager stilling til
ønsker om at holde 2-dages praktikforløb.
Forslag fra universitetsgruppen: Vi vil gerne høre mere om eventuelle output af
den styrkede dialog, og måske kan styregruppen drøfte, om der skal gøres endnu
mere for samarbejdet med gymnasierne. Og studievalgcentrene, for den sags
skyld. Det er tydeligt i evalueringen, at studievalgvejlederne er vigtige for
elevernes beslutning om at deltage i Studiepraktik. Og både gymnasier og
Studievalg kan måske gøre noget for at mindske frafaldet (jf. punkt 5e).
Beslutning: I 2016 vil sekretariatet inddrage kontaktpersonerne på gymnasierne og Studievalg i
mere aktivt end hidtil.

11.

Punkter til dagsordenen fra Studievalg

Forslag fra Studievalg: Det er vigtigt at lærerne på de enkelte skoler også kender til
Studiepraktik da det jo i høj grad er lærerne der fungerer som rollemodeller for
eleverne og dermed har stor betydning for om eleverne tager afsted.
Beslutning: Sekretariatet laver et nyhedsbrev der kort og præcist fortæller om Studiepraktik.
Dette nyhedsbrev kan kontaktpersonerne rundsende til deres kolleger så det sikres at lærerne er
informeret.
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12.

Evt.

Hvordan fungerer styregruppens organisering?
Blev ikke behandlet på mødet.
Kan/skal vi skabe synergi om andre typer arrangementer end Studiepraktik?
Gennem det landsdækkende samarbejde om Studiepraktik har vi nu et velfunderet koncept som
er skabt i samspil mellem ungdomsuddannelserne, Studievalg og de videregående uddannelser.
Er der andre relaterede arrangementer eller tiltag som styregruppen tænker at vi med fordel kan
undersøge mulighederne for at samtænke på landsplan?
Styregruppen drøftede kort om muligheden for at koordinere placeringen af åbent hus
arrangementer i foråret, men traf ingen beslutninger.
Kontakt til ministerierne
Med 10.000 elever der deltager i Studiepraktik hvert år er det oplagt at få mere politisk fokus på
området. Lars og Jens vil gerne skrive til de to ministerier og bede om foretræde/møde. Der
arbejdes stadig på at få ministrene til at åbne Studiepraktik.
Næste møde:
Styregruppen mødes næste gang onsdag d. 8. februar 2017 på samme sted som i år. En foreløbig
dagsorden udsendes før jul så områderne har mulighed for at holde formøder inden mødet.

SLUT
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