
Erhvervspraktik på Glostrup Skole 
 
Individuel erhvervspraktik 
Elever på 7.-9. klassetrin, har mulighed for at komme i individuel erhvervspraktik. Dette skal 
aftales med den enkelte klasselærer samt uddannelsesvejlederen på skolen. Praktikken 
varer ofte en uge og kan i særlige tilfælde forlænges. 
 
Varighed: 1 uge ( kan forlænges) 
 
Klassepraktik 
På 8. klassetrin er der afsat tid til at hele klassen skal i praktik. Det er op til eleverne, selv at 
finde disse erhvervspraktikpladser. I særlige tilfælde kan Uddannelsesvejlederen være med 
til at støtte op omkring valget af praktiksted. 
 
Varighed: 1 uge 
 
Kombineret praktikforløb - §9 stk. 4 
§ 9 stk. 4 er undervisningsforløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres, og 
som tilpasses den enkelte. Tanken er, at elever, der er skoletrætte eller af anden 
grund ikke får udbytte af undervisningen i skolen, får mulighed for at deltage i forløb i 
andre læringsrum uden for skolen i en periode med henblik på at få udviklet faglige, 
personlige og sociale kompetencer og få afklaret deres uddannelsesvalg. Hensigten 
er, at eleverne vender tilbage til skolen, og at den videre undervisning og vejledning 
inddrager og tager afsæt i det, de har lært.  
Forløbet aftales med det enkelte praktiksted, ofte er det sådan at der laves en aftale 
om at eleven går i skole 3 dage om ugen, og er i praktik i 2 dage. Det anbefales at 
praktikdagene er sammenhængene. Kravene om undervisning i dansk, matematik, 
engelsk og fysik/kemi skal være opfyldt.  
 
Varighed: Det er muligt at være i et kombineret forløb i op til 13 uger i løbet af et 
skoleår. Forløbet kan foregå i løbet af hele skoleåret. 
 
Militærpraktik 
Det er muligt i 8. og 9. klasse, at komme i militærpraktik. Mens man er i praktik, bor 
man på den enkelte kaserne. Der er tilrettelagt et særligt program for eleverne i 
praktikperioden. 
Elever i 8. klasse skal være fyldt 15 år. 
Tilmelding foregår via en blanket der kan udleveres af skolen uddannelsesvejleder. 
 
Varighed: 1 uge (man kan kun komme afsted i én praktikperiode på 8.-9. klassetrin) 
 
 
 
 


