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Info til elever

I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har du i 9. og 10.
klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik 1 uge. I den uge kan du også
vælge at komme i særpraktik. Særpraktik er erhvervspraktik inden for særlige
områder.
I denne folder kan du læse mere om de fag og praktiksteder, det drejer sig
om.
UU Vestsjælland tilbyder særpraktik ved:
Forsvaret
Holbergteatret / Skuespiller
DMI
Kolonien Filadelfia
Forskningscenter Flakkebjerg
Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse
Tilmelding til særpraktik, der er nævnt i denne folder, skal foregå gennem din
vejleder. Du skal ansøge på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet
og skema over tidspunkter og ansøgningsfrister kan fås hos din vejleder eller
du kan hente det på vores hjemmeside www.uuvestsjaelland.dk.
Du skal regne med at arbejde 37 timer inden for normal arbejdstid. Det kan
godt betyde, at du skal arbejde om lørdagen, må droppe nogle fritidsaktiviteter
i løbet af ugen og ikke kan passe dit fritidsarbejde, som du plejer. Hvis der er
noget, du simpelthen ikke kan aflyse, må du aftale det med din praktikvært
allerede om mandagen.

Forsvaret
Forsvaret tilbyder erhvervspraktik som konstabel i forskellige uger fra
efteråret frem til foråret.
Hvis du vil i praktik som konstabel i forsvaret, skal du være indstillet på
en uge med udfordringer. Aktiviteter foregår udendørs uanset vejret, og
du skal selvfølgelig have den nødvendige fysik til at gennemføre hele
ugen. Forsvaret accepterer ikke praktikanter med allergi, astma,
hjertefejl, epilepsi, brækkede arme osv. Du skal altså være "fit for fight"!

Du kan ikke forvente at komme på en kaserne i umiddelbar nærhed af din
bopæl - praktikken kan foregå i hele landet.
Den endelige udvælgelse af elever foretages af 2U-centret og
tilmelding skal ske til din vejleder.

Holbergteatret / Skuespiller
Praktik som skuespiller på Holbergteatret i Sorø. Der er plads til 15
deltagere i alt og udvælgelse af elever sker på baggrund af en personlig
ansøgning.
Der er en uges praktik i efteråret.
Den endelige udvælgelse af elever foretages af Holbergteatret og
tilmelding skal ske til din vejleder.

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut
DMI tilbyder erhvervspraktik til elever fra 9. og 10. klasse.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Kolonien Filadelfia (Dianalund)
Kolonien Filadelfia tilbyder i år kun 3 forskellige praktikforløb til elever,
der er fyldt 15 år.
Inden for sygehusvæsenet arbejder mennesker med meget forskellige
arbejdsopgaver og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
På Kolonien Filadelfia kan vi tilbyde praktikforløb inden for de forskellige
områder, som er beskrevet kort i denne folder.
Ugen igennem vil du komme til at være sammen med forskellige faggrupper
inden for nogenlunde samme fagområde.

Praktikforløb 1:
Grundet Sundhedsplatformen kan Filadelfia i år kun tilbyde praktik som
Pædagog på praktikforløb 1. Som praktikant vil man bl.a. komme på
Værkstedet og Epilepsiafsnittet for børn. Filadelfia kan kun tilbyde praktik til 1
elev i år.
Praktikforløb 3:
Tømrer
Elektriker
VVS / Reparatør
Praktiksteder:
Serviceafdelingen

2 elever fordelt som følger:
Man: Tømrer
Tirs: Tømrer
Ons: Elektriker
Tors: Elektriker
Fre: VVS / Reparatør
Man: Elektriker
Tirs: Elektriker
Ons: VVS / Reparatør
Tors: Tømrer
Fre; Tømrer

Praktikforløb 4:
Køkkenassistent /Økonoma
Kok
Diætist
Praktiksteder:
Køkken
Diætister
2 elever fordelt som følger:
Man: Køkkenassistent/Økonoma
Tirs: Køkkenassistent/Økonoma
Ons: Diætist
Tors: Kok
Fre: Kok
Man: Kok
Tirs: Kok
Ons: Diætist
Tors: Køkkenassistent/økonoma
Fre: Køkkenassistent/økonoma

14 dage inden du starter i praktik, vil du modtage et brev, hvor vi orienterer
dig om, hvor du skal møde, hvem dine kontaktpersoner vil være samt et kort
over hospitalet.
Ugen starter med en fælles velkomst og introduktion til hospitalet.
Ligeledes afsluttes ugen med en fælles evaluering.
Vedrørende påklædning, så arbejder vi de fleste steder, også i plejen, i eget
tøj.
Du vil dog som praktikant få udleveret en T-shirt til hver dag, som du dog skal
aflevere igen sidste dag. Enkelte steder vil skridsikkert fodtøj være påkrævet.
Du skal være fyldt 15 år inden du kan komme i praktik på sygehuset.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Forskningscenter Flakkebjerg
Forskningscentret modtager elever fra 9. og 10. klasse.
Forskningscenter Flakkebjerg har mange forskellige forskningsaktiviteter
på planteområdet. Der udføres både anvendt forskning og mere
grundvidenskabelig forskning. Forskningen spænder bredt – fra biologisk
bekæmpelse og optimering af økologisk planteproduktion til gensplejsning
og grundlæggende udforskning af planternes gener.
Eleverne skal være forberedt på læsning af udvalgte artikler inden praktikstart,
samt noget artikelskrivning efter endt praktikophold.
Er du interesseret i ovenstående, skal du kontakte din vejleder for
yderligere information.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse
Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse tilbyder i år sygeplejerskepraktik til
drenge og piger i 9. og 10. klasse med følgende krav til dig:
 Tilmeldingen er bindende, og det er en forudsætning, at du kan
deltage alle 3 dage
 Du skal overholde tavshedspligten.
 Du skal have respekt for andre mennesker.
 Du skal være fyldt 15 år.
 Hvis du bliver syg i praktikforløbet, afbrydes resten af forløbet.
Dine forældre skal give besked til din klasselærer og til
Sygeplejeskolen, hvis det er den 1. dag og ellers til vejlederen/2Ucentret. Telefonnumre er angivet i det tilsendte praktikprogram.
Praktikken foregår på sygeplejerskeuddannelsen i uge 41 i et forløb på 2-3
dage.
Der vil være fokus på sygeplejerskens kliniske opgave og der vil blive tilbudt
studievejledning i forhold til sygeplejerskeuddannelsen.
Sygeplejerskestuderende vil desuden tilbyde blodtryksmåling, andre
undersøgelser og samtaler om sundhed med borgere i Slagelse kommune i uge
41 – her vil der også være mulighed for, at du kan deltage i disse aktiviteter.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Ansøgningsskema til særpraktik findes på www.uuvestsjaelland.dk eller hos
din vejleder.
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