Vejledningsaktiviteter

Praktikkatalog
2019/2020

Praktikkatalog 2019/2020

Praktik for 9. og 10. årgang i skoleåret 2019/2020

Praktiksted – beskrivelse

Tid

Fiskeri- & Søfartsmuseet

Sydvestjysk Sygehus
Sygeplejerske/radiograf/ diætist/
lægesekretær/ social- og sundhedsassistent/ernæringsassistent/bioanal
ytiker

Tilmeldingsfrist

Kontakt Susanne
Rasmussen –
76168649 ved
interesse for praktik
4
dage

06.09.19

Tidspunkt for
praktikken

Der er ikke faste uger for
praktikken på museet –
send ansøgning

Uge 40
Praktikken er 4 dage –
tirsdag til fredag

Sendes online via:
http://sydvestjysksygehus.dk/wm27
7533
Plejehjem i Esbjerg Kommune
Praktik på et områdecenter i Esbjerg
Kommune inden for social- og
sundhedsområdet og
køkkenområdet.

Tager praktikanter efter
behov

1 uge

Mail: sh@esbjergkommune.dk med
skriftlig ansøgning.
JydskeVestkysten
Advokatpraktik
ved Kirk Larsen og Ascanius
Praktik i advokatfirma i Esbjerg
Mail: lh@kirklarsen.dk med skriftlig
ansøgning + karakterer.
Rambøll
Rådgivende ingeniørvirksomhed

Ikke ajourført
2
dage

1.10.19

7. + 8. oktober 2019

1 uge

Frist for uge 39:
Senest den 30. august

Ansøgningsskema er
her i kataloget – det
sendes pr. mail til
jisl@ramboll.com

Frist for uge 45:
Senest den 10.
oktober

Rambøll tager 6 praktikanter i uge
39 og uge 45
DR Byen (København)
radio/tv-praktik
DR i Århus
tv-praktik

Forsvaret – militærpraktik på en
kaserne
Ansøgningsskemaet sendes via
mail til Susanne Rasmussen ved UU
Esbjerg på følgende mail:
sh@esbjergkommune.dk

1 uge

1 uge

6 uger før praktikken

Eleverne retter selv
henvendelse til den
ønskede afdeling
Se meget mere om
praktik i DR på ’DR
Praktik’ på Facebook.

Mange uger i efteråret
og i løbet af vinteren
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Vejledningsaktiviteter
Fiskeri- & Søfartsmuseet

Hvem

9. – 10. klasse.
Elever, der er bredt interesserede i museumsfaget. Praktikken er
museumspraktik, hvor praktikanten er omkring alle
arbejdsområder på museet.
Praktikken henvender sig ikke til elever, der udelukkende er
interesseret i (hav)biologi.

Hvor

Tarphagevej, 6710 Esbjerg V.

Hvornår

Der er begrænsede muligheder for praktik ved museet. Der er ikke
faste praktikuger. Skriv ønsket uge på ansøgningen.

Varighed

1 uge.

Ansøgningsfrist

Der er ikke faste uger og derfor ingen ansøgningsfrist. Send
ansøgning med beskrivelse af forventninger til praktikken – og
opgiv ønsket uge.

Oplysninger

Ansøgning sendes pr. mail til:
Grundskolevejledningen
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg N
Susanne Rasmussen
sh@esbjergkommune.dk

Udgifter

Spørg læreren, da reglerne for transportgodtgørelse er forskellig
fra kommune til kommune.
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Vejledningsaktiviteter
Sydvestjysk Sygehus
Hvem
Hvornår

Sygeplejerske, Radiograf, Ernæringsassistent, Diætist, Social- og
sundhedsassistent, Lægesekretær og Bioanalytiker
9.-10. klasse
•

Uge 40 2019: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Adresse

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Grindsted og Brørup

Mødetid/-sted

Vil fremgå af velkomstbrev, hvor der også er program for ugen samt
forskellige praktiske oplysninger.
Online ansøgningsskema findes på
http://sydvestjysksygehus.dk/wm277533

Ansøgningsfrist
og svar

Ansøgningsfrist for uge 40 2019: 6. september 2019 kl.8.00.

Formål
Indhold

Arbejdsform

I øvrigt

Udgifter

Svar på ansøgning sendes på mail kun til de ansøgere og til
vejleder/klasselærer som tilbydes en plads.
At give eleven lyst til en sundhedsuddannelse ved at få indblik i sygehuset
som en spændende arbejdsplads, hvor personalet hver dag møder nye
udfordringer.
Være med ved enkle arbejdsopgaver i relation til patienterne, afhængig af
hvilken fagperson eleven er tilknyttet. Der vil være et mix af højteknologi
og samarbejde med patienter og mange forskellige faggrupper. De fleste
praktikanter følger to forskellige fag eller to forskellige afdelinger.
Fælles modtagelse af erhvervspraktikanter med orientering om ugens
tilrettelæggelse, tavshedspligt, hygiejne mm. Eleven følger en uddannet
person. Ugen afsluttes med, at en fagperson samler alle praktikanter og
runder ugens oplevelser af.
Det er et ufravigeligt krav at eleven anvender sygehusets uniform, som
består af lange bukser og kortærmet tunika.
Der plejer at være flere ansøgere, end vi har pladser til, især inden for
plejefagene.
Vigtigt: at elev, UU-vejleder, klasselærer og forældre læser flere
oplysninger om erhvervspraktik og Sydvestjysk Sygehus på
http://sydvestjysksygehus.dk/wm277533
Kontaktperson Helle Richter, uddannelseskonsulent 79182223
Mail: helle.richter2@rsyd.dk
Eleven skal selv sørge for transport.
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Vejledningsaktiviteter
Plejehjem i Esbjerg Kommune
Praktik
Hvem

9. – 10. klasse.
Elever, der er interesserede i at komme i praktik på
områdecentrene i Esbjerg Kommune.
Det er muligt at komme i praktik indenfor social- og
sundhedsområdet og køkkenområdet.
Se mere om praktik på plejehjemmene i vedhæftede:
plejehjemspraktik
1819.pdf

Hvor

Eleverne vil fortrinsvis komme i praktik på deres lokale
områdecenter.

Hvornår

Eleverne kan komme i praktik i de uger, der er behov for. Det er
ikke længere fastlagte uger.

Varighed

1 uge.

Ansøgningsfrist

Ingen frist - men gerne i lidt god tid før praktikugen.

Oplysninger

Ansøgning sendes via uu-vejleder pr. mail til:
Grundskolevejledningen
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg N
Susanne Rasmussen
sh@esbjergkommune.dk

Praktikkatalog 2019/2020
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Vejledningsaktiviteter
JydskeVestkysten
Praktik
JydskeVestkysten har praktik i journalistfaget i en uge, hvor man ved skriftlig ansøgning
kan søge om en praktikplads.
Praktikken på Esbjerg-redaktionen er i løbet af skoleåret samlet i 2 uger – med plads til
8 praktikanter i hver uge - nemlig uge 43 2015 og uge 8 2016.
Ansøgning til uge 43 mailes til sil@jv.dk senest den 11.9.2015 og til uge 8 senest den
15. januar 2016.
Esbjerg–redaktionen tager fortrinsvis elever fra Esbjerg Kommune.
JydskeVestkysten tager erhvervspraktikanter i redaktionen i Esbjerg og også i følgende
lokalredaktioner: Grindsted, Varde og Vejen.
Praktikken på disse lokalredaktioner aftales i hvert enkelt tilfælde.
Eleven henvender sig til lokalredaktionen om den uge, hvor erhvervspraktikken skal
være.
Esbjerg: sil@jv.dk
JydskeVestkysten, Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg.
Grindsted: redaktion.grindsted@jv.dk
JydskeVestkysten, Jernbanegade 19, 7200 Grindsted.
Varde: redaktion.varde@jv.dk
JydskeVestkysten, Lerpøtvej 1B, 1., 6800 Varde.
Vejen: redaktion.vejen@jv.dk
JydskeVestkysten, Vestergade 20D, 6600 Vejen.
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Vejledningsaktiviteter
Kirk Larsen & Ascanius
Advokatpraktik

Hvem

9. – 10. klasse.

Hvornår

Uge 41 - mandag den 7.10.2019 og tirsdag den 8.10.2019

Varighed

2 dage fra kl. 8.00 til ca. kl. 16.00.

Sted

Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Oplysninger

Det er meget vigtigt, at de unge er motiverede og interesserede i
praktikopholdet.
Ansøgningen skal indeholde års- eller eksamenskarakterer
(de senest kendte karakterer) og sendes pr. mail til Lotte Hopballe
på mailadressen lh@kirklarsen.dk.
Der skal være en mailadresse til eleverne, så vi kan kommunikere
omkring program, deltagelse mm.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 1. oktober 2019

Udgifter

Spørg UU vejlederen om reglerne for transportgodtgørelse.
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Vejledningsaktiviteter
Rambøll (Rådgivende Ingeniørvirksomhed)
Hvem
Sted

Hvornår

9. – 10. klasse
6 elever pr. arrangement

Rambøll
Bavnehøjvej 5
6700 Esbjerg

Før praktikkens start, vil eleverne modtage et velkomstbrev.
Her vil det fremgå hvornår de skal møde, samt indeholde
relevante praktiske oplysninger og et skema for ugens
forløb.
Uge 39 samt uge 45

Formål

At give eleverne en bred forståelse for ingeniørfaget og de
mange muligheder man har, for at arbejde indenfor et meget
bredt fag, i en virksomhed som Rambøll.

Indhold

Eleverne vil blive vist rundt i virksomheden, og i løbet af ugen,
stifte bekendtskab med de områder, som Rambøll arbejder med.

Oplysninger

Da Rambøll kun har begrænsede pladser, er der et ønske om at
seriøse og motiverede elever søger.
Ansøgningen – skema finder du på de næste sider – skal indeholde
de seneste kendte karakter, der skal vedlægges som bilag.

Ansøgningsfrist For uge 39: Senest den 30. august 2019

For uge 45: Senest den 11. oktober 2019
Ansøgningen sendes pr. mail til: jisl@ramboll.com med emnet:
'Ansøgning til praktikforløb'

Udgifter

Spørg UU vejlederen om reglerne for transportgodtgørelse.
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Ansøgningsskema
Rambøll Young Talent Academy
Med dette ansøgningsskema ansøger du om at deltage i Rambøll's Young Talent Academy.
Rambøll Young Talent Academy finder sted to gange årligt, uge 39 og uge 45. Vi forventer at
modtage mange ansøgninger, som alle inddrages i vores vurderingsproces. 6 deltagere udvælges til
hvert forløb, og du modtager svar fra os, uanset om du bliver en af de heldige eller ej.

Vi vil gerne benytte lejligheden til på forhånd at takke for din interesse for Rambøll.

Dato:
Navn:
Adresse:

Indsæt foto

Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:

Skolenavn og klasse:
Skolens adresse:
Navn på skolens UU-vejleder:

Fortæl kort om hvem du er?

9

Hvad laver du i din fritid?

Hvilke fag i skolen kan du bedst lide?

Hvorfor vil du gerne deltage i Rambøll Young Talent Academy?

10

Hvad ved du om Rambøll Energy?

Hvilke forventninger har du til Rambøll Young Talent Academy?

Hvad drømmer du om at arbejde med?

I hvilken uge ønsker du at søge om at deltage i Rambøll Young Talent Academy (sæt kryds)?
Uge 39

Uge 45
11
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Vejledningsaktiviteter

DR
Praktik

Hvem

9. – 10. klasse.

Hvor

DR Byen i København – Radio/TV-praktik
DR i Århus – TV-praktik

Hvornår

Praktikugerne afholdes som hovedregel i oktober.

Varighed

1 uge.

Oplysninger

I København er der mulighed for at vælge mellem tv og radio.
I Aarhus er der alene mulighed for tv.
Du kan se meget mere om praktik i DR på Facebook.
www.dr.dk/om-dr/job/andre-praktikanter

Øvrigt

Henvendelse fra erhvervspraktikanter om et praktikophold skal
rettes til den enkelte afdeling.
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Vejledningsaktiviteter

Militær
Praktik
Hvem

8. – 10. klasse. Eleverne skal være min. 15 år.

Hvornår

Se de næste sider.

Varighed

1 uge (mandag – fredag med indkvartering).

Sted

Se de næste sider.

Ansøgningsfrist

6 uger før praktikken finder sted.
Ansøgningerne prioriteres og fremsendes til
Grundskolevejledningen
Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N
Att.: Susanne D. Rasmussen
Mail: sh@esbjergkommune.dk

Oplysninger

Forsvarets tjenestesteder kan ikke tage elever i praktik, der har
fysiske skader f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme mm. Det
er heller ikke muligt at tage imod elever, der er i medicinsk
behandling eller har adfærdsvanskeligheder, der kræver specielle
hensyn.
Eleverne skal ligeledes kunne tale og forstå dansk.
Læs om militærpraktik her

I øvrigt

Praktikken skal være i overensstemmelse med uddannelsesplanen.

Udgifter

Transportgodtgørelse i henhold til UU’s gældende regler herfor.

Praktikkatalog 2019/2020
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Sted

Efterretningsregimentet, Varde:
Uge
40
47
48
3
10
I alt

Dreng
6
8
7
6
6
33

Pige
2
2
2
1
2
9

Danske Artilleriregiment, Oksbøl:
Uge
35
10
I alt

Dreng
4
6
10

Pige
1
2
3

Dreng
3
0
4
2
9

Pige
2
1
2
1
6

Flyvestation Skrydstrup:
Uge
41
43
47
48
I alt

Slesvigske Fodregiment, Haderslev:
Uge
37
40
46
I alt

Dreng
4
2
2
8

Pige
2
0
1
3

Føringsstøtteregimentet, Fredericia:
Uge
35
37
41
45
47
4
6
10
I alt

Dreng
0
0
2
2
0
2
0
0
6

Pige
1
1
1
1
1
1
1
1
8
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Ansøgning

ERHVERVSPRAKTIK
I FORSVARET

Skemaet sendes til:
Susanne Rasmussen (sh@esbjergkommune.dk)
Grundskolevejledningen, Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N

Skriv ønsket praktiksted
Praktikperiode (uge):

ALLE NEDENSTÅENDE FELTER SKAL UDFYLDES!
Navn:

Cpr.nr.:

Bopælsadresse:

Dreng __

Pige __

Klasse:

Navn (forældre):

SKRIV MED BLOKBOGSTAVER
Mailadresse til forældre:

Postnr.:

By:

Telefonnummer til forældre:

Navn på dit UU-center:

Skolens navn:
Kontaktperson:

Telefonnummer:

Adresse:

Postnr.:

By:

Program og praktiske oplysninger for ugen vil blive tilsendt fra praktikstedet
til elevens forældres mailadresse ca. 5 dage før den aktuelle praktikperiode.
I praktikperioden er praktikanten omfattet af Statens Erstatningsordning for
deltagelse i praktisk erhvervsorientering – svarende til ansvars- og
ulykkesforsikring.
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