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Guide til praktikantvejledere 
- Tag skridtet, det behøver ikke være svært
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De første overvejelser

• Kan min arbejdsplads godkendes som praktiksted?

• Har vi et projekt der giver mening?

• Hvem skal være vejleder?

• Har vi tid til at varetage uddannelsen af en praktikant?



Forventninger til arbejdspladsen

• Der skal være tid til at tage sig af en praktikant. 

• Vær godt forberedte, så praktikanten føler sig velkommen

• Læg en detaljeret plan til den første tid, det er tid, der er godt givet ud. 



Ansættelsesforhold

• Laborantpraktikanter ansættes på virksomheden i en lønnet tidsbegrænset 
funktionæransættelse

• Løn og ansættelsesforhold følger de aftaler der er på den pågældende 
arbejdsplads.

• Der udarbejdes en praktikaftale med den pågældende uddannelsesinstitution.



Praktikforløbet

Praktikforløbet på 12 måneder opdeles på følgende måde:

• 5/6 studieår i praktik – ca. 33 uger

• 1/6 studieår til afslutningsprojekt – ca. 7 uger

• Derudover er der indlagt 12 uger som buffer-uger (f.eks. ferie, sygefravær)



Praktikforløbet
Virksomhedens ansvar

• Indenfor de første 2 uger af praktikforløbet udarbejdes en uddannelsesplan 
sammen med praktikanten.

• Vejleder og praktikant skal underskrive planen og denne godkendes af 
uddannelsesinstitutionen.

• I uddannelsesplanen beskrives ca. 33 uger – i de næste slides kan du se et 
eksempel på en uddannelsesplan.



Praktikforløbet
Uddannelsesplan



Praktikforløbet
Uddannelsesplan



Praktikforløbet
Uddannelsesplan



Praktikforløbet
Ugejournalen

Ugejournalen er en kort beskrivelse af arbejdsopgaverne indenfor læringsmålene 
og omhandle de fire begreber:

• Analysetekniske metoder
• Organisatoriske forhold
• Arbejdsmiljø
• Kvalitetssikring  

Der skal være tid til i løbet af ugen, at den studerende kan udfylde sin ugejournal. 
Det er den studerendes eget ansvar, men der kan være behov for støtte til det 
starten.

På næste slide er et eksempel på en ugejournal



Praktikforløbet
Ugejournalen



Praktikforløbet
Praktikrapport

Den studerende skal i praktikperioden udarbejde en praktikrapport. Formålet med 
rapporten er at dokumentere den studerendes læringsudbytte af praktiktiden.
Rapporten skal indeholde viden om virksomhedens/laboratoriets:

• kerneopgaver og organisation
• sikkerhedsorganisationen
• Kvalitetssikring

Derudover viden og forståelse for de anvendte analysetekniske metoder.

Rapporten forventes at have et omfang på 5-10 sider.

De enkelte uddannelsesinstitutioner vælger selv eksamensformen i forbindelse 
med praktikprøven.



Afslutningsprojekt

• Skolerne afholder informationsmøder for den studerende, 
virksomhedsvejledere og skolevejledere.

• Problemformulering konkretiseres og godkendes af skolevejleder.

• I projektperioden skal der være tid til informationssøgning, praktisk 
laboratoriearbejde og den endelige rapportskrivning.

• Undervejs i projektet er det vigtigt at holde kontakt med praktikanten og der 
skal være tid til eksamensforberedelse. 

• Som eksamensforberedelse er det en god idé at praktikanten holde sin 
fremlæggelse for kollegaer – specielt for de som er nervøse. 



Dig som vejleder

• For nogle praktikanter er det deres første rigtige job. Derfor kan det være, at du 
skal vejlede dem i at være på arbejdsmarkedet.

• Aftal med nærmeste leder hvor meget tid du forventer at skulle bruge.

• Du behøver ikke have svar på alt det faglige indhold – brug dine kollegaer.

• Aftal jævnlige statusmøder med praktikanten – sæt dem i kalenderen så er 
tiden afsat og du får en fornemmelse af hvordan det går.

• Du skal ikke have styr på alt – praktikanten er et voksent menneske☺



Spørgsmål?

• Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. laborantpraktikanter er du meget 
velkommen til at kontakte Dansk Laborant Forening.

• Mail adresse: dlf@hk.dk – skriv ”Laborantpraktikant” i emnefeltet.

mailto:dlf@hk.dk

