Specialpraktik
for 9. årgang i Kolding Kommune



Praktik ved Aarhus

universitet i uge 3 2020. Se mere på; http://scitech.au.dk/formidling-og-

museer/til-skoler-og-gymnasier/tilbud-til-grundskoleelever/erhvervspraktik-i-naturvidenskab-ingenioer/



Praktik ved JydskeVestkysten. Praktikken forløber i uge 39 eller uge 41.
(Max antal 12 elever pr. hold)



Praktik på Kolding

Sygehuset som sygeplejerske og Social- og sundhedsassistent.

Du skal skrive en ansøgning og aflevere en praktikseddel, hvis du ønsker en plads.



Praktik ved Forsvaret. Se mere på https://karriere.forsvaret.dk/erhvervspraktik/

Du skal aflevere en særlig praktikseddel til erhvervspraktik ved Forsvaret.

DEADLINE den 14. juni
Husk at tale med din klasselærer om muligheden for at få fri til praktikken, inden du
ansøger ved din UU-vejleder.
Ikke alle kan desværre få opfyldt deres ønsker til specialpraktik, da vi har fået tildelt
begrænsede pladser. Tilmeldingen er bindende. Husk at notere, hvis der er uger, du IKKE
kan.

Ansøgning om erhvervspraktik i forsvaret
Skriv tydeligt og helst med blokbogstaver

1.Om dig selv:
Navn:

………………………………………………………………………………………….……………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Post.nr:

………………….

By:

……………………………………………………………………………………………

Cpr.nr: ……………………………….
E-mail: (vigtig!) ………………………………………………………
Skole: ………………………………………………..

Telefon: ……………………………

Klasse: …………………………………

Helbredsmæssige bemærkninger: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fritidsinteresser/fritidsjob: ……………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..…
Jeg ansøger om at komme i erhvervspraktik i forsvaret, men ved allerede nu, at
jeg ikke kan i uge………………………………………………………………………………………..…………..
Læs mere om erhvervspraktik i forsvaret på uukolding.dk eller på forsvaret.dk.
https://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/ERHVERVSPRAKTIK/Pages/Vil_du_proeve.aspx

Forælder navn: ………………………………………………………………………………………………………………,
Forælder mobil: ……………………………………………….. / ……..………………………………………….…….
Forældremail: (vigtig!) ………………………………………………………………………..………….…………….
(Underskriver er hermed indforstået med, at ovenstående oplysninger videregives til praktikværten)

Din egen underskrift: ……………………………………………………………………………………………………
Dine forældres/værges underskrift: ………………………………………………………………………….

Afleveres til din UU-Vejleder
senest 14. juni 2019

PRAKTIKSEDDEL til Specialpraktik
Praktik ved Kolding Sygehus, JydskeVestkysten eller Aarhus Universitet
OM DIG SELV
Navn
Adresse
Postnummer og by
Fødselsdag
(de første 6 cifre)
E-mail
Telefon
Skole
Klasse

Jeg ansøger om at komme i erhvervspraktik ved (sæt kryds)
󠄑 Kolding Sygehus
󠄑 JydskeVestkysten
󠄑 Aarhus Universitet
Noter her, hvis der er uger, du allerede nu ved, at du ikke kan: uge:……………………….

UNDERSKRIFT
Dine forældres/værges
underskrift

Dato

Underskrift

Afleveres til din UU-Vejleder senest 14. juni 2019 sammen med
en motiveret ansøgning.
Hjælp til ansøgning
En god måde at komme i gang med en ansøgning på kan være at stille dig selv nogle
helt konkrete spørgsmål og bruge svarene i din ansøgning:
– Præsentation af dig selv
– Hvorfor vil jeg i praktik lige netop på denne virksomhed?
– Hvilke elementer i jobbet tiltaler mig i særlig grad – og hvorfor?
– Hvad er mine stærke og svage sider?
– Dine og dine forældres kontaktoplysninger

