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Information og vejledning generelt 

På hjemmesiden www.stil.dk/praktikpladsen kan du læse generel information om brugen af 
Praktikpladsen.dk 

 

På hjemmesiden https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen kan du finde 
Styrelsen for IT og Lærings vejledninger til  virksomhedens brug af Praktikpladsen.dk. 
Nedenstående er udklip fra denne side. 

 
 

Adgang for virksomhed  

Som medarbejder på en virksomhed har du adgang til Praktikpladsen.dk med NemID 
medarbejdersignatur. 
Med medarbejdersignatur har du som udgangspunkt adgang til alle virksomhedens 
afdelinger/produktionsenheder i Praktikpladsen.dk. 

Du kan enten bestille din medarbejdersignatur ved at kontakte virksomhedens NemID 
administrator, som kan bestille den til dig, eller du kan bestille den selv via NemIDs side for 
bestilling af medarbejdersignatur 

1. Tast virksomhedens cvr-nr. 
2. Registrer dine kontaktoplysninger og den ønskede signaturtype; nøglefil eller nøglekort. 

Du vil senere få besked fra NemID om, hvordan du skal aktivere signaturen. 

Ved behov for hjælp kontakt Erhvervsstyrelsens kundecenter tlf. 72 20 00 30. 
 

  

http://www.stil.dk/praktikpladsen
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen.dk%3A+Adgang+for+virksomhed
http://praktikpladsen.dk/
http://praktikpladsen.dk/
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s1
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s1
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Skift mellem virksomhedens adresser  

Hvis virksomheden har flere praktiksteder/adresser, kan du opleve, at du står på en anden 
adresse, end den du ønsker at arbejde med, når du logger ind. 

Du kan imidlertid let skifte til en anden adresse. Øverst til højre under login-ikonet er en menu, 
som indeholder muligheden "Skift virksomhed".  
Denne giver adgang til praktikstedsvælgeren, hvor der kan vælges et andet praktiksted.  
 

 

  

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen.dk%3A+Skift+mellem+virksomhedens+adresser
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Ret virksomhedsoplysninger  

Oplysninger om virksomhedens navn, adresse og produktionsenheder kommer fra CVR-registeret, 
kan kun opdateres af virksomheden via www.virk.dk. 

Kontaktoplysningerne i virksomhedens profil 

 Kontaktperson 
 E-mailadresse 
 Telefonnr. 
 Hjemmeside 

- kan redigeres direkte i Praktikpladsen.dk. 

Knappen "Rediger virksomhedsprofil", findes ved - efter login - at klikke på den store blå boks på 
forsiden under "Søg elever". 

 
 

  

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen.dk%3A+Ret+virksomhedsoplysninger
http://www.virk.dk/
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Hvilke informationer om virksomhedens elever kan findes på Praktikpladsen.dk? 
 

 Elevoversigt – Forventet udlært dato, uddannelsesaftalens periode.  

 Skoleophold – Kommende og gennemførte skoleforløb 

 Fraværsoversigt 

 Fraværsbeskeder 

 

 

Fraværsbeskeder  

Virksomheden kan tilmelde sig beskeder om elevers fravær under skoleophold. Det er muligt både 
at tilmelde sig straksbesked og besked med opsummeret fravær. 

Efter login foretages tilmelding under menupunktet ”Fraværsbeskeder”. 

Beskeder sendes i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 18.00. 

 

Straksbesked om fravær 

Praktikpladsen.dk sender kun straksbesked om fravær registreret på skoler, der er overgået til nyt 
studieadministrativt system.  
Fraværsoplysninger fra EASY-A modtages i Praktikpladsen.dk med en dags forsinkelse, hvorfor der 
ikke kan sendes straksbesked om dette. 

Straksbesked sendes senest 30 minutter efter at fraværet er registreret på erhvervsskolen. 

Der sendes kun én besked pr. elev. pr. dag. 

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=97026110
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Hvis eleven er fraværende i efterfølgende lektioner samme dag, vil dette fravær indgå i 
opsummeringen og i fraværsoversigten på Praktikpladsen.dk.  
Hvis fraværet senere rettes eller slettes, vil det korrekt registrerede fravær fremgå i 
opsummeringer og i fraværsoversigten på Praktikpladsen.dk. 

 

Besked med opsummeret fravær 

Der kan sendes både daglige og ugentlige beskeder med opsummering af fravær.  
Den daglige opsummering sendes om eftermiddagen på dagen for fraværet, og omfatter kun 
fravær registreret i de nye studieadministrative systemer.  
Den ugentlige opsummering sendes mandag morgen for den foregående uges fravær, og omfatter 
både fravær registreret i de nye studieadministrative systemer og fravær registreret i EASY-A. 

Såvel daglige som ugentlige opsummeringer sendes kun pr. mail. 
Det samlede fravær fremgår altid af fraværsoversigten på Praktikpladsen.dk. 
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Vis kun udvalgte elever  

Som virksomhedsmedarbejder kan man vælge, kun at få vist udvalgte elever. 

 Gå til Elevoversigt 
 Klik på ”Vælg dine elever” 
 Marker med stjerne ud for hver elev, som fremover ønskes vist 
 Klik på ”Afslut”, efter markering af elever 

Efterfølgende vil det kun være de markerede elever, der vises i alle elevoversigter. 

Det er til enhver tid muligt at ændre i valget af elever, ved at klikke på ”Vælg dine elever”. 
 

 

 

  

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Vis+kun+udvalgte+elever
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Godkendelse af virksomhed som uddannelsessted for elever  

For at ansætte elever skal virksomheden være godkendt som uddannelsessted for den 
pågældende uddannelse.  
Det er desuden en forudsætning, at virksomheden har en godkendelse, for at kunne lave 
stillingsopslag på Praktikpladsen.dk. 

Du kan via Praktikpladsen.dk starte ansøgning om godkendelse som uddannelsessted. 

 Log på www.Praktikpladsen.dk som virksomhed med NemID 
 Klik på: Søg ny godkendelse 
 Vælg den uddannelse der ønskes godkendelse til 
 Nu vises det faglige udvalg, der skal kontaktes med henblik på at blive godkendt. 

 

Når ansøgningsprocessen er fuldført og virksomheden er godkendt af fagligt udvalg, vil det fremgå 
af Praktikpladsen.dk, og virksomheden kan nu oprette stillingsopslag på Praktikpladsen.dk. 

 

Generelt: 

 Godkendelse til teknisk erhvervsuddannelse: kontakt uddannelsens faglige udvalg Oversigt over 
faglige udvalg 

 Godkendelse til merkantil uddannelse: kontakt erhvervsskolen. Er det en kædegodkendelse 
kontakt Uddannelsesnævnet https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser  

 Godkendelse til social- og sundhedsuddannelserne: Offentlig virksomhed; kontakt 
erhvervsskolen. Privat virksomhed kontakt fagligt udvalg. https://www.passinfo.dk/PASS-for-
professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU  

 

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen.dk%3A+Godkendelse+af+virksomhed+som+uddannelsessted+for+elever
http://www.praktikpladsen.dk/
http://praktikpladsen.dk/
http://praktikpladsen.dk/
https://www.ug.dk/job/arbejdsmarkedet/organisationer-paa-arbejdsmarkedet
https://www.ug.dk/job/arbejdsmarkedet/organisationer-paa-arbejdsmarkedet
https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU
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Søg elever 

 Log på: www.Praktikpladsen.dk med Nem-ID. 
 Klik på: Søg elever 
 Angiv: Uddannelse, Speciale, post-nr., by og/ellerRegion som afgrænsning på søgeresultatet 
 Klik på: Søg, og der vises de aktuelle elevprofiler der inden for de angivne søgekriterier 
 Klik på den enkelte elevprofil og læs hvad eleverne har skrevet om sig selv 
 Klik på Kontakt elev, hvis eleven kan være relevant for din virksomhed.  

Når du klikker på Kontakt elev, får du mulighed for at skrive en besked, inden du sender mailen. 

 

 

Oprettelse, ændring og arkivering af stillingsopslag  

Det er en forudsætning, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted for at kunne oprette 
stillingsopslag. 
 
Opret stillingsopslag: 

 Log ind på www.Praktikpladsen.dk med Nem-ID og vælg hvilket praktiksted (P-enhed) opslaget 
skal gælde for. 

 Vælg Stillingsopslag. 
 Klik på Nyt stillingsopslag.  

Hvis I tidligere har haft et stillingsopslag på det pågældende praktikpladssted, kan I nemt 
kopiere det. Klik på knappen opret kopi under Handlinger i højre side udfor stillingsopslaget.  
Du kan ikke kopiere et stillingsopslag fra et andet praktikpladssted/P-enhed. 

http://www.praktikpladsen.dk/
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12785518
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Godkendelse+af+virksomhed+som+uddannelsessted+for+elever
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Godkendelse+af+virksomhed+som+uddannelsessted+for+elever
http://www.praktikpladsen.dk/
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 Udfyld stillingsopslaget.  
Det er muligt at indsætte web-adresse til fx virksomhedens hjemmeside eller til et 
rekrutteringssystem, hvis I foretrækker at modtage ansøgninger ad den vej. 

 Klik på Gem ændringer hvis stillingsopslaget ikke er klar til offentliggørelse. 
 Klik på Gem og offentliggør, hvis stillingsopslaget er klar til offentliggørelse. 
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Status på stillingsopslag, kan være: 

 Kladde. Det betyder, at stillingsopslaget ikke har været offentliggjort, og der kan ændres i alle 
felter. 

 Synlig. Det betyder, at opslaget er synligt på Praktikpladsen.dk.  
Alle felter undtagen ”Uddannelse” og ”Antal elever” kan ændres. Ansøgningsfristen kan også 
forlænges, så længe ansøgningsfristen ikke er overskredet. 
Ønskes stillingsopslaget arkiveret inden den oprindelige udløbsdato, sker dette ved at ændre 
ansøgningsfristen til dags dato. Dagen efter ansøgningsfristens udløb er stillingsopslaget ikke 
offentligt tilgængeligt. 

 Arkiveret. Det betyder, at opslaget har været offentliggjort og ansøgningsfristen er 
overskredet.  
Efter ansøgningsfristen er overskredet, indberettes det automatisk til AUB, så det 
kan bruges som dokumentation for en eventuel senere ansøgning om fritagelse for betaling af 
AUB merbidrag. 

 
Ændring af stillingsopslag: 

Et stillingsopslag kan nu kun offentliggøres én gang.  
Mens et stillingsopslag er synligt på Praktikpladsen.dk, kan det ændres, herunder ansøgningsfrist. 
Af hensyn til reglerne om Praktikplads-AUB kan felterne ”Uddannelse” og ”Antal elever” ikke 
ændres. 

http://praktikpladsen.dk/
http://praktikpladsen.dk/

