
SÅDAN GØR DU I EUX PROJEKTETTIMEREGISTRERING OG DOKUMENTATION
Alle timer registreres på projektets skema til timeregistrering:  
https://www.euxpraktik.dk/medarbejderfiler 

FØLGENDE KAN REGISTRERES
Virksomhedsopsøgende arbejde registreres i Praktik+. På timeregistreringen er 
det tilstrækkeligt at skrive ”Virksomhedsbesøg” og notere timetallet under datoen 
samt henvise til dokumentation i form af udtræk fra Praktik+ (aktivitetssøgning og 
tidsforbrug). Begge dele kopieres ind i Excel ark. Brug særskilt linje til transporttid.

VEJLEDNINGSSAMTALER  
Vejledningssamtaler med elever, tidsforbrug til 
match af elever og virksomheder registreres med 
elevens navn og det anvendte timetal. Korte 
samtaler under ½ times varighed kan noteres 
samlet: Korte elevsamtaler vedrørende praktik 
med Katrine, Ole og Jens, Sanne, Helle og Maria 
jf. klasselister over EUX elever 1,5 timer.

KARRIERESAMTALER 
Karrieresamtaler registreres med elevens 
og virksomhedens navn og det anvendte 
timetal. Brug særskilt linje til transporttid.

ØVRIGE AKTIVITETER
Tid forbrugt til registrering i Praktik+, interne 
møder, deltagelse i messer og andet, der har 
til formål at ”sælge” EUX uddannelsen over 
for elever, forældre, UU, virksomheder osv. 
Dokumentation i form af dagsorden eller 
referat, mail, folder m.m.

Eksempel på timeregistrering her:
https://www.euxpraktik.nu/konsulenter



INDBERETNING HVER MÅNED TIL BENT MADSEN

PROJEKTAKTIVITETER

INDBERETNING HVERT HALVE ÅR TIL BENT MADSEN

Timeregistreringer + den fornødne dokumentation fra alle ansatte indsendes  
d. 10. i den efterfølgende måned.

1. Virksomhedsbesøg med henblik på ansættelse af EUX elever samt etablering 
af nye praktikpladser til EUX og EUD. Nye ordinære praktikpladser tæller også 
med i projektet.  

2. Noter besøget i Praktik+. Brug gerne Guide til oprettelse af aktiviteter i 
Praktik+, som du finder her: https://www.euxpraktik.dk/medarbejderfiler  

3. Vejledningssamtaler med henblik på match af elev og virksomhed. Sørger for 
at eleven udfylder Samtykkeerklæring samt Startskema. Få også gerne eleven 
til at udfylde Slutskemaet med stamdata og underskrift (uden dato). Så kan 
resten udfyldes ved telefonisk kontakt til eleven, hvis denne ikke er på skolen 
ved projektets afslutning.  
 
Skemaerne finder du her: https://www.euxpraktik.dk/deltagerfiler  

4. Lav aftale med virksomheden om en karrieresamtale omkring det tidspunkt, 
hvor prøvetiden udløber. 
 
Find skemaer til karriereudviklingssamtaler her:  
https://www.euxpraktik.dk/konsulenter 
 
Eleven og den uddannelsesansvarlige skal ”score” eleven på de oplistede 
kompetencer. Sammen finder de 4-6 områder, hvor eleven kan blive særligt 
dygtig, og aftaler nogle opgaver, eleven skal arbejde med inden næste 
skoleperiode. 
 
Karrieresamtaler gennemføres tre gange for hver elev: Første gang omkring 
prøvetidens udløb, de næste to gange på et tidspunkt, hvor eleven netop er 
kommet tilbage i virksomheden efter skoleperioder. 
 
Skolen aftaler selv, hvem der deltager i samtalerne. Fx kan praktikplads-
konsulenten eller en GF lærer deltage i første samtale, mens en hovedforløbs-
lærer deltager i de to sidste. 

5. Sørg for at eleven udfylder Slutskema ved afslutningen af uddannelsen – eller 
senest 30/11 2019, så det kan nå at blive registreret inden projektet lukker 
helt.

1. Fortegnelse over de virksomheder, 
der er besøgt i perioden. Vi skal 
kunne se, hvilke virksomheder, der 
er nye, dvs. ikke har haft elever de 
sidste tre år på den pågældende 
uddannelse. En måde at gøre dette 
på kan være at registrere virksom-
hederne i P+ med henholdsvis 
KENDTE og NYE virksomheder. Så 
er det tilstrækkeligt at sende et 
udtræk i et Excel regneark til Bent 
Madsen. 
 
 
 

2. Startskemaer og samtykkeerklæ- 
ringer fra de elever, der er ind- 
skrevet i projektet. 

3. De karrieresamtaleskemaer,  
der er udfyldt i perioden. 

4. Fortegnelse over nye praktikpladser 
De fleste kan trækkes via P+ ved at 
trække på nye godkendelser, men 
vi fanger ikke dem, der er godkendt 
mere end tre år tilbage, men som 
ikke har haft elever i de sidste tre 
år. Vi fanger heller ikke dem, der 
udvider mængden af elever, så der 
etableres ekstra praktikpladser.


