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2 ud af 3 godkendte virksomheder har ikke praktikelever  

 

Trods mange tiltag er antallet af praktikpladssøgende elever steget. HK’s analyse viser, at 

66 % – eller 2 ud af 3 – virksomheder godkendt til at tage elever inden for HK’s område 

gør det ikke. Hvis bare hver anden godkendte virksomhed tog elever, ville der være prak-

tikpladser nok til alle.   

 

I øjeblikket er der lidt over 11.000 elever i erhvervsuddannelserne, der søger praktik-

plads; heraf omkring 3.500 inden for HK’s område.
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Situationen er trods mange tiltag ikke vendt til det bedre. Det samlede antal praktikplads-

søgende elever er steget med 16 % i løbet af et år.  

 

Et af problemerne er, at mange af de virksomheder, som af de ansvarlige faglige udvalg er 

kvalitetsgodkendt til at tage elever i praktik, ikke gør det. Sådan er situationen på HK’s 

område, og det fremgår af tabel 1 nedenfor.  

 

Tabel 1. Godkendte virksomheder med elever (juni 2012) – HK’s område 

 Godkendte 

virksomheder 

Godkendte 

virksomheder 

uden elever 

Godkendte 

virksomheder 

med elever 

Andelen af  

godkendte  

virksomheder  

med elever (%) 

Detail 11.673 7.026 4.647 40 % 

Handel 3.191 2.307 884 28 % 

Kontor 9.095 6.359 2.736 30 % 

Eventkoordinator 203 135 68 33 % 

I alt  24.162 15.827 8.335 34 % 

Kilde: Uddannelsesnævnet på baggrund af EASY P og LIS, egne beregninger. 

Note: Opgørelsen omfatter alle godkendte læresteder, hvor godkendelserne stadig er aktive.   

 

Tabel 1 viser, at 34 % af de godkendte virksomheder pt. har en eller flere elever i praktik. 

Det betyder omvendt, at 66 %, eller 2 ud af 3 godkendte virksomheder, ikke har elever i 

praktik.  

 

Der er således et temmelig stort potentiale for at skaffe praktikpladser til de praktik-

pladssøgende elever, hvis flere af de godkendte virksomheder tager en elev.  

 

Der er ca. 16.000 godkendte virksomheder på HK’s område, der ikke har en elev pt. Hvis 

3.500 af dem tog en elev hver, ville antallet af praktikpladssøgende elever kunne ned-

bringes til nul. Det svarer til at øge andelen af godkendte virksomheder med elever fra de 

nuværende 34 % til 49 %.  

 

Så praktikpladsproblemet kunne løses, samtidig med at mere end halvdelen af virksom-

hederne stadig kunne ”slippe for” ansvaret eller ”tage et pusterum” med hensyn til at tage 

elever.  

 

                                                
1
 Kilde: Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik (juni 2012). Tallet er bruttopraktikpladssøgende. HK’s 

område dækker uddannelser under den merkantile indgang i erhvervsuddannelserne samt tandklinikassistent, 

fitnessinstruktør og en række uddannelser på det grafiske område.   


