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VELKOMMEN TIL SKOVSKOLENS 
SKOLEPRAKTIKCENTER
Du er nu skov- og naturteknikerelev i Danmarks bedste skolepraktik. 

Skolepraktikken er et tilbud, og ikke noget du har krav på. Derfor forventer vi, at du yder dit bedste i 
hverdagen, passer dine arbejdstider, dit grej og bidrager med en positiv opførsel i det daglige arbejde. 
Til gengæld vil vi gøre vores absolut bedste for, at du får en praktik med et højt fagligt niveau, frihed 
under ansvar og med mange udfordringer, der vil styrke dine færdigheder til at løse opgaver i bredeste 
forstand indenfor skov- og landskabssektoren. 
Skolepraktikken arbejder for et godt og lærerigt socialt miljø, hvor der er plads til alle. 

Vel mødt! 

Michael Lund
Praktikcenterleder 
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EMMA KRAV OG OPTAGELSE I SKOLEPRAKTIK

Før du kan starte i skolepraktik skal du ”EMMA” afklares. Det vil sige at du skal kunne leve op til 

nogle fastlagte krav for at blive tilbudt skolepraktik. EMMA står for: 

Når du starter i skolepraktikcenteret, skal du 

sammen med din skolepraktikinstruktør indgå en 

skoleaftale.  Det er din kontrakt på optagelse i sko-

lepraktikken. I denne kontrakt skal blandt andet 

dine skoleperioder og dit valg af speciale fremgå.

DU SKAL KENDE EMMA

Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvilke konkre-

te krav EMMA stiller til dig, når du er i skolepraktik. 

Der er ingen prøvetid, når du går i skolepraktik. 

Til gengæld skal du hele tiden opfylde de 4 

EMMA-kriterier. Det er krav, der er udformet for 

at sikre, at elever i skolepraktik er aktive, både 

med hensyn til det faglige og med hensyn til at 

søge en praktikplads. Du skal være parat til at 

søge lærepladser længere væk og evt. uden for 

dit primære uddannelsesønske. 

EGNETHED 

Du er egnet til optagelse i skolepraktik, når du 

har opnået grundforløbsbevis med adgang til 

den pågældende uddannelse. 

Når du er begyndt i skolepraktik, lægges der 

vægt på, om du får et tilfredsstillende udbytte af 

skoleundervisningen og praktikken. Under arbej-

det som skov- og naturtekniker, vil du også blive 

vurderet på adfærd, og om du kan overholde 

mødetider og aftaler. 

MOBILITET – GEOGRAFISK

Kravet betyder, at du skal være parat til at mod-

tage en praktikplads også uden for lokalområdet. 

Der er ingen nærmere grænser for hvor lang 

transporttid, der må være tale om. 

Det kan ligeledes være nødvendigt at flytte dig 

til en anden skolepraktikafdeling end den du er 

optaget på, hvis chancen for en uddannelsesaf-

tale er større her. Skolepraktikcentret har to af-

delinger: Nødebo i Nordsjælland og Eldrupgaård i 

Auning på Djursland. 

Hvis du er nødt til at flytte for at opnå en 

praktikplads, vil du normalt være berettiget til 

mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgiver-
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nes Uddannelsesbidrag (AUB). Skovskolen kan 

informere og vejlede dig om dette. 

MOBILITET - FAGLIGT

Kravet betyder, at du skal være fleksibel i dit 

uddannelsesvalg og acceptere (og søge) en prak-

tikplads inden for et andet speciale eller en anden 

uddannelse end den primært ønskede. I vurderin-

gen indgår, om du kan gå over i en anden uddan-

nelse uden væsentlig tab af uddannelsestid.

AKTIVT SØGENDE

Kravet betyder, at du skal gøre en aktiv indsats for 

selv at skaffe dig en praktikplads og kunne doku-

mentere det. Her på Skovskolen betyder det at:

 

Du skal være registreret med synlig  

profil / CV som praktikpladssøgende på  

www.praktikpladsen.dk og at du kan doku-

mentere at du har søgt om en praktikplads hos 

to forskellige virksomheder hver måned.

HVORDAN BLIVER DER FULGT OP PÅ,  
AT DU OVERHOLDER EMMA-REGLERNE 

Din skolepraktikinstruktør vil løbende følge op 

på, at du lever op til EMMA-kriterierne.  

Du bliver indkaldt til samtaler løbende, og vil 

blive gjort bekendt med eventuelle forhold,  

der skal rettes op på. 

Ved en samtale om manglende EMMA-overhol-

delse vil vi sammen lave en handlingsplan, så du 

får mulighed for at få forholdene bragt i orden. 

Sker det ikke, vil du modtage en skriftlig advarsel 

og evt. risikere at blive udelukket af skoleprak-

tikken. Nogle brud på EMMA-kriterierne eller 

andre regler kan være så grove, at de resulterer 

i øjeblikkelig udmeldelse af skolepraktikken – 

f.eks. tyveri, vold, indtagelse af alkohol, hash, 

narkotika, uforsvarlig kørsel i skolepraktikkens 

kørertøjer o.lign.
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SKOLEPRAKTIKYDELSE, KØRSELSGODTGØRELSE 
OG BOLIG

Elever, som har påbegyndt skolepraktik, får udbetalt skolepraktikydelse. Størrelsen af denne ydelse fastsæt-

tes på den årlige finanslov. Ydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom. 

Det er lønkontoret på Københavns Universitet, som udbetaler ydelser til elever i skolepraktik. 

Du kan se de gældende satser for skolepraktikydelse, på vores hjemmeside her https://ign.ku.dk/

skov-og-naturtekniker/undervisning-og-opbygning/ under menupunktet ”praktik”. 

ELEVER DER IKKE KAN FÅ  
SKOLEPRAKTIKYDELSE 

Hvis du modtager løn fra en arbejdsgiver (uddan-

nelsesaftale), arbejdsløshedsdagpenge, sygedag-

penge, kontanthjælp/starthjælp, revaliderings-

ydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter 

at dække dine leveomkostninger, er du ikke 

berettiget til at modtage ydelsen. Det gælder 

dog ikke erstatninger i forbindelse med konkurs 

fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). 

SKOLEPRAKTIKYDELSE OG FRITIDSJOB

Du bliver ikke modregnet i skolepraktikydelse, 

hvis du også har et fritidsjob. Du skal dog huske 

at dit skattekort kun kan brugets et sted – i 

hovedreglen vil det være på Skovskolen. 

Du får udbetalt skolepraktikydelse under ferie-

perioder selvom du har optjent feriepenge ved 

et fritidsjob. 
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SKOLEHJEM

Når du er på skole eller i skolepraktik, har du 

mulighed for at bo og spise på skolen, hvis du 

bor mere end fem kvarters transporttid (med 

offentlig transport) fra skolen. I dine skole-

praktikperioder koster det 500 kr. pr. uge, at 

bo og spise på skolen. Når du er på skolepe-

riode er det gratis. Hvis du ønsker at benytte 

skolehjemmet i en skolepraktikperiode, skal du 

aftale det med din skolepraktikinstruktør. Hvis 

du vil bo på skolehjem under et skoleophold 

skal du følge anvisningerne i indkaldelsesbre-

vene til dine skoleperioder.

KØRSELSGODTGØRELSE/  
TRANSPORTUDGIFTER

Som skolepraktikelev er du ikke lønmodtager. 

Du kan derfor ikke få et skattemæssigt fradrag 

for din transport til og fra skolepraktikstedet. 

Til gengæld får du kørselsgodtgørelse fra AUB 

med følgende satser: 

• Når du er i skolepraktik, får du dækket svarende til ca. 90% af dine udgifter,  
hvis din daglige skolevej frem og tilbage i alt er over 20 km. 

• Når du er på skoleophold, får du dækket svarende til 100% af dine udgifter,  
hvis din daglige skolevej frem og tilbage i alt er over 20 km. 

Satserne tager udgangspunkt i prisen for det billigste offentlige transportmiddel. 
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SYGDOM OG FRAVÆR

Nedenstående regler er generelle, men de enkelte sager kan ved behov vurderes af ledelsen og HR.

LOVLIG OG ULOVLIG FRAVÆR

Der skelnes mellem lovlig og ulovlig fravær. 

Lovlig fravær er f.eks. sygdom, barnets første syge-

dag eller ferie/fri som er aftalt med din instruktør. 

Lovlig fravær kan udløse advarsler, forlængelse 

og evt. udmeldelse hvis omfanget bliver for 

stort. Det er din instruktør som vurderer omfan-

get af fraværet.

Ulovlig fravær er f.eks. udeblivelse, for sent fremmø-

de, ferie/fri som ikke er godkendt af din instruktør.

Ulovlig fravær udløser altid en advarsel og kan 

føre til udmeldelse ved gentagelser.

SYGDOM

Ved sygefravær har elever i skolepraktik ret 

til skolepraktikydelse fra Skovskolen i hele 

sygdomsperioden. Hvis du er syg i to uger eller 

derover skal du fremsende en lægeerklæring.  

Hvis der på grund af sygdom, ikke længere 

er udsigt til, at du kan genoptage og fuldføre 

uddannelsen inden for en rimelig periode, vil du 

blive udmeldt af skolepraktikken, med et varsel 

på 30 dage. 

Hvis du har to sygeperioder på en måned vil du 

blive indkaldt til samtale med din instruktør. 

Samtalen kan udløse en advarsel.
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FRIHED I FORBINDELSE MED BARSEL 

Skolepraktikelever har ikke ret til orlov og 

dagpenge i forbindelse med barsel. Skovskolens 

holdning er dog, at eleverne bevilges frihed fra 

uddannelsen i forbindelse med barsel i samme 

omfang, som elever med uddannelsesaftale har 

ret til barselsorlov. 

ORLOV

Skolepraktikelever er ikke omfattet af retten til 

orlov, da de ikke har lønmodtagerstatus. Det er 

derfor ikke muligt at få orlov fra skolepraktikken.

BARNETS FØRSTE SYGEDAG 

Skolepraktikelever har ikke ret til barnets 

første sygedag. Skovskolen vælger dog at give 

skolepraktikelever samme mulighed for frihed 

i forbindelse med barnets første sygedag, som 

elever i ordinær praktik. 

FERIE

Du har ikke ret til ferie, mens du er i skoleprak-

tik, men det er Skovskolens og Undervisningsmi-

nisteriets holdning at give dig 6 ugers ferie inkl. 

5 feriefridage om året, hvor du kan modtage 

skolepraktikydelse. 

Din ferie placeres i de perioder, hvor Skovskolen 

er lukket. 

Du optjener ikke feriepenge til efterfølgende år og 

til efterfølgende ansættelsesforhold. 

Feriekort fra evt. tidligere ansættelse SKAL afleve-

res og underskrives i lønafdelingen. Beløbet vil blive 

modregnet i din skolepraktikydelse under ferien, 

dog ikke feriepenge optjent ved bibeskæftigelse. 

FORLÆNGELSE AF UDDANNELSESTIDEN

En eventuel forlængelse af uddannelsestiden 

for en skolepraktikelev, f.eks. pga. sygdom eller 

barsel, afgøres af det faglige udvalg. Skovskolen 

er ikke en praktikvirksomhed, men kan indstille 

til en forlængelse af din uddannelsestid hos 

det faglige udvalg. Din skolepraktikinstruktør 

har dog mulighed for at forlænge din uddan-

nelsestid med op til 6 måneder, hvis det findes 

nødvendigt for at du kan opnå praktikmålene.
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DINE MULIGHEDER FOR UDDANNELSESAFTALER MED 
VIRKSOMHEDER SOM SKOLEPRAKTIKELEV

Du har flere muligheder for at indgå aftaler med virksomheder, når du er i gang i skolepraktikken.   

Du kan læse mere om dem i prioriteret rækkefølge herunder.

RESTAFTALE 

Det er en uddannelsesaftale for resten af din ud-

dannelsestid. Du får normal lærlingeløn og bliver 

udmeldt af skolepraktikordningen.

Det er denne aftale som du skal prioritere over de 

øvrige, hver gang du søger en praktikplads. 

KORT UDDANNELSESAFTALE 

Det er en kortere aftale, der skal indeholde mindst 

en praktikperiode og et skoleophold. Du får nor-

mal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktik-

ordningen. Efter den korte uddannelsesaftale kan 

du evt. få den forlænget eller blive genindmeldt i 

skolepraktikordningen. Vær opmærksom på at du, 

ved start i skolepraktik efter en kort uddannelsesaf-

tale, igen vil modtage skolepraktikydelse. 

PRAKTIK I UDLANDET (PIU)

Du har mulighed for at komme i praktik i 

udlandet. Den udenlandske virksomhed skal 

forhåndsgodkendes af skolen. Du skal un-

derskrive en lønnet ansættelseskontrakt med 

arbejdsgiveren, og der skal laves en beskrivelse 

af de kompetencemål, du skal opnå under dit 

udlandsophold. 

Der findes forskellige muligheder for økonomisk 

støtte fra AUB, til dig der skal i praktik i udlan-

det. Du kan se mere om dem her https://www.

borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-

under-uddannelse/Tilskud-til-erhvervsuddannel-

se/AUB-praktik-udlandet

Din instruktør kan desuden hjælpe med kontak-

ten til Skovskolens PIU vejleder.

DELAFTALE 

Det er en kortere aftale af mindst 2 måneds 

varighed, der er placeret mellem to skoleop-

hold. Du får normal lærlingeløn, men er stadig 

tilmeldt skolepraktikordningen og vender tilbage 

til skolepraktikken efter delaftalens ophør. Du 

kan kun indgå en delaftale med den samme 

virksomhed én gang. Herefter skal i benytte jer af 

en af de andre aftaletyper, hvis I fortsat ønsker at 

opretholde et aftaleforhold. 
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PRAKTIKPLADSSØGNING

Det er vigtigt at du sætter dig ind i regler og ram-

mer for indgåelse af en uddannelsesaftale, så du er 

klædt på til din praktikpladssøgning. Du bør derfor 

kende vores hjemmeside www.skovskolepraktik.dk

Det er en side som er særlig rettet mod prak-

tikværterne og indeholder informationer om 

praktikmål, godkendelse af virksomheder som 

praktikværter samt øvrige relevante detaljer så 

som løn og udgifter. 

ARBEJDSTID I 
SKOLEPRAKTIKCENTERET

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. 

Overarbejde afregnes 1:1 og aftales med din 

skolepraktikinstruktør. 



ORDENSREGLER I SKOLEPRAKTIKCENTERET

• Skolepraktikken udfører alle former for 
skovarbejde, park-, have-, naturpleje og 
bygningsvedligehold. Så det skal du være 
forberedt på. 

• Du kan forvente at skulle arbejde 
selvstændigt, men også i grupper. 

• Din skolepraktikinstruktør forventer, at 
du passer dine arbejdstider, dit arbejde 
og bidrager positivt til et godt og lærerigt 
samarbejde. 

• Arbejdsstedet må ikke forlades i arbejdstiden, 
med mindre andet er aftalt med din 
skolepraktikinstruktør. 

• Du skal møde omklædt på arbejde 
medbringende regntøj i tilfælde af regn. 

• Det udleverede sikkerhedsudstyr skal altid 
benyttes, når arbejdet kræver det. 

• Sygdom og fravær skal meddeles, via 
telefonsamtale, samme dag til din 
skolepraktikinstruktør inden kl. 7.00. Ved 
længere tids sygdom skal du aflevere en 
lægeerklæring. 

• Du må ikke nyde nogen form for alkohol mv. 
i arbejdstiden. 

• Du skal være selvtransporterende til aftalt 
arbejdssted: Cykel, knallert, motorcykel, bil 
eller offentlig transport. Der ydes refusion for 
dine rejseudgifter efter gældende regler. 

• Husk en ordentlig madpakke og rigeligt med 
væske til arbejdsdagen. 

• Spis en vitaminpille hver morgen. 

• Ved kørsel i skolepraktikkens bil skal du have 
gyldigt kørekort. 

• Rengør altid bilen/traktorer/ maskiner efter brug. 

• Kør med forsigtighed og omtanke. Husk at 
føre kørebog!

• Pas på dit værktøj og vedligehold det – det er dit 
ansvar. Mister du det skal du selv erstatte det. 

• Uoverensstemmelser, klager og misforhold 
SKAL rettes til din skolepraktikcenterlederen 
hurtigst muligt.

Vi henviser i øvrigt til ordens- og fraværsreglerne som gælder for alle elever på 

Skov- og naturteknikeruddannelsen. Dem kan du finde dem på hjemmesiden:

https://ign.ku.dk/skov-og-naturtekniker/filer/ordensregler_og_frav_r.pdf/


