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EN FREMTID
FOR ALLE

BLIV PRAKTIKVÆRT



TAK
Tak, fordi du vil hjælpe én af de unge fra Struer Fri Fagskole.

Det betyder rigtigt meget for de unge at få en chance for at vise, hvad de kan.
De unge på Struer Fri Fagskole er alle i gang med et afklaringsforløb i forhold 
til fremtidig beskæftigelse og uddannelse. De er skønne unge mennesker, der 
kan have brug for lidt ekstra støtte på vejen til et selvstændigt voksenliv. 
Her er en virksomhedspraktik ofte et vigtigt skridt på vejen mod et godt og  
indholdsrigt voksenliv.

FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK:
Det vigtigste er at eleven oplever at være en del af et arbejdsfællesskab, med 
alt hvad det indebærer.

Eleverne er forskellige og derfor vil der også være forskellige mål for praktik-
ken. For nogle er det at møde noget nyt og møde op, for andre er det at teste 
evner og interesser.



FORVENTNINGSAFSTEMNING:
Vi aftaler alle forløb individuelt, og vi mødes altid inden praktikken for at aftale 
nærmere. Praktikperiode og arbejdstid varierer meget og aftales individuelt.
Der er altid en kontaktperson fra skolen tilknyttet, og som sørger for opfølgning 
undervejs og evaluering efterfølgende.

PRAKTISK INFO: 
· Eleven sørger selv for transport og kan have madpakke med fra skolen.
· Struer Fri Fagskole kan være behjælpelig med arbejdstøj, om nødvendigt.
· Der er ikke udgifter forbundet med praktikken for praktikstedet.
· Eleven er dækket af Statens Forsikringsordning under praktikken.

KONTAKTPERSONER
Hvis du ønsker at vide mere om muliglighederne for et samarbejde om praktik, 
kan der rettes henvendelse til: Rasmus Hansen på tlf. 9785 0822  eller via mail 
til rasmus@struerfrifagskole.dk.



www.struerfrifagskole.dk

REFERENCER:

Hos Dagplejen i Lemvig har vi haft praktikanter fra Struer Fri Fagskole.  
De forskellige praktikanter har været involveret i det daglige arbejde med  
børnene og har alle været til stor hjælp. Opgaverne er løst på fornem vis,  

og vi har været meget tilfredse. Vi kan varmt anbefale praktikanterne. 

Birthe Graversen, Pædagogisk leder i Dagplejen, Lemvig

Vi har haft stor værdi af praktikanterne fra Struer Fri Fagskole. 
Vi er meget taknemmelige for samarbejdet - og har haft en praktikant  

forbi, som var rigtig god, og som tog alle mulige opgaver af sig selv.  
Helt uden at vi behøvede at sige noget eller blande os i hans arbejde.

Medarbejder hos Genbrugspladsen i Lemvig
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