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Praktik i 2019-2020, datoer & indmelding af pladser
Fastlæggelse af praktikdatoer i skole/studieåret 2019-20 er offentliggjort på praktikhjemmesidesitet:
https://ucc.dk/sites/default/files/praktikuger_studieaaret_2019_-_20_laerer_kp.pdf
Til indmelding af praktikpladser finder I vedhæftet det skema, som I udfylder og sender retur, meget
gerne inden den 10. maj til praktik@kp.dk. Maibritt og Natascha indtaster igen i år pladserne for jer i
Praktikportalen.
De studerende, der skal i PR1, og de, der skal i en særlig praktik i efteråret 2019, vil blive tildelt
skolerne inden sommerferien.
Tildelingen af studerende på PR2 og PR3 til foråret 2020 vil først blive offentliggjort omkring 1.11., da
vi så håber at kunne undgå ændringer efter tildelingen.
Det betyder, at I indmelder pladser nu og frem til den 10. maj. I kan justere jeres pladsindmelding
vedr. PR2 og PR3 pr. 15. august, fx hvis nogle af de udsete praktiklærere har fået nyt job.
Praktikafregning for foråret 2019
Vi har nu fået den nye sats for praktik gennemført i 2019. Satsen er reguleret en smule ned. Vi havde
forventet med 2%, men reduktionen er heldigvis lidt mindre pga. særlige tillæg!
En praktik udløser nu 4.950 kr. som grundbeløb. På hjemmesidesitet lægger vi de dokumenter, som
sendes til henholdsvis kommuner og Private, frie- og efterskoler. Link: https://ucc.dk/laerer/omuddannelsen/praktik/info-om-praktik/om-praktikskoler/praktikvederlag

Skolemøde for praktikansvarlige på skoler.
Datoen for forårets møde for skoleledere/praktikansvarlige her på Campus Carlsberg er mandag den
20. maj kl. 14.00. i lokale K1.02 auditorium 2. Sæt X allerede nu. Vi sender tilmeldingslink og
dagsorden senere. Kommunekontakter inviteres også til mødet.
Praktiklærer tilknyttes grupperne på PR2
Det er vigtigt for samarbejdet mellem praktiklærer og UC-praktikunderviseren, at de kan se hinanden
i Praktikportalen og derigennem tage kontakt til hinanden evt. via dialogforum. HUSK derfor at tilføje
de konkrete praktiklærere på grupperne i Praktikportalen, hvis ikke I allerede har gjort det.
Vores eksamensteam bruger oplysningen til at finde navn på praktikgruppernes eksaminatorer. Hvis
praktikgruppen har flere praktiklærere, og I derfor har sat flere på under hver gruppe, skal I sende en
1

mail til praktik@kp.dk med oplysning om, hvem der er primær praktiklærer for gruppen og dermed
deltager som eksaminator.
Opdatering af skoleoplysninger
Når I alligevel er inde og tjekke praktiklærertilknytningen, må I meget gerne tjekke, at oplysningerne om skolen
er opdaterede – også kontaktoplysningerne 

Praktikvejlederuddannelsen
Vi har lige været til møde i ministeriet, og de har meget fokus på uddannelsesniveauet hos
praktiklærere og praktikkoordinatorer. På vores seneste praktiktemadag spurgte deltagerne til
praktikvejlederuddannelsen. Jeg indsætter her link til praktikvejledermodulet på diplomniveau:
https://ucc.dk/videreuddannelse/diplomuddannelser/paedagogiske-diplomuddannelser/praktiklaerer-til
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