
Virksomhedsforløb for 
faglærer ?



Hvordan sikrer vi lærernes kompetenceudvikling i 
korte forløb i virksomheder?



• Korte virksomhedsforløb og PD modul: Undervisningsplanlægning og didaktik.
• Skabe et nyt refleksionsgrundlag for underviserne, til teorien i PD modulet.
• En stærk kobling mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne.
• Indblik i elevernes hverdag ude praktikken.
• Indsigt i brancheudvikling, i lærlingens oplæring samt skole og 

virksomhedssamspillet.
• Virksomheden får gennem praktikforløbet mulighed for at give inspiration til 

undervisningens indhold, samt medvirke til at skabe sammenhæng mellem 
undervisningen og praksis.

Vores tanker



Forløb
Dato 2015 Tidspunkt Aktivitet 

11/6 9 - 15 Kick-off møde med intro til projekt og forventningsafstemning ift virksomhedsbesøgene

11/6 – 1/9

(11/6 – 1/10 revideret)

Lærerne finder virksomheder til besøg 

7/9 9 - 15 Diplomundervisning 

15 /9 9 - 15 Diplomundervisning

22/9 9 - 15 Diplomundervisning

28/9 9 - 15 Forberedelse af virksomhedsbesøg m oplæg om observation, dokumentation og interviews+ konkret 

arbejde med forberedelsen

5/10 – 23/10 Op til 10 dages virksomhedsbesøg

28/10 9 - 15 Diplomundervisning

3/11 9 - 15 Diplomundervisning

9/11 9 - 15 Diplomundervisning

17/11 9 - 15 Diplomundervisning

Individuelt Opgaveskrivning/ vejledning 

17/12 og 18/12 Individuelt a 30 

min.

Mundtlig eksamen

December Evaluering /Opsamling på projekt



Rammerne for praktikken
Læreren vil ikke indgå som en almindelig medarbejder under praktikforløbet, men skal have mulighed for at observere hverdagen ude i virksomheden. Læreren 
må indgå i den daglige drift i et begrænset omfang, og efter aftale med praktikvirksomheden. 
Læreren skal gennem forløbet få indsigt i eksempelvis nogle af de følgende emner: 
• Arbejdsopgaver i virksomheden
• Arbejdsprocesser
• Materialer
• Samarbejdsformer
• Ny teknologier

Mellem skole og virksomhed omkring elevens uddannelse:
• Kommunikationsformer
• Samarbejdsformer
• Behovet for viden og kendskab til hinanden

Indsigt i lærlingens oplæring:
• Opgaver
• Engagement og deltagelse i praksis
• Relation mellem lærling og svend/mester/oplærer
• Kobling til teori i praksis

De mere konkrete rammer for det enkelte forløb fremgår nærmere af tillægsaftalen som indgås mellem den enkelte virksomhed og den konkrete 
EUC Nord medarbejder.

Samarbejdsaftale 
Praktik for lærer fra EUC Nord



Arbejdstid og varighed
Praktikforholdet har en varighed på 1- 10 dage, men kan fordeles over en længere periode.
Den nærmere periode fremgår af den konkrete samarbejdsaftale mellem EUC Nords medarbejder og virksomheden. 
Der vil for EUC Nords medarbejder være maks. 30 timers ugentligt fremmøde på virksomheden. Medarbejderens resterende arbejdstid bruges 
til opsamling og bearbejdning af det observerede.

Forsikringsforhold
EUC Nords lærer vil under praktikforløbet være forsikret gennem EUC Nord. 

Samarbejdsaftale 
Praktik for lærer fra EUC Nord



Formålet med virksomhedsforløbet

1. Skriv og/eller illustrer formålet med virksomhedsforløbet (brug evt. resultater og virkninger fra projektets 

indsatsteori her). 

2. Beskriv hvad det er for ”ny” viden og erfaring, som virksomhedsforløbet skal give dig/jer. Det kunne fx være 

hvilke opgaver, processer eller maskiner der bliver brugt i virksomheden, som du/I ikke kender til i forvejen.

3. Hvilke faglige og pædagogiske overvejelser ligger til grund for virksomhedsforløbet? 

Indsæt tekst, billeder, figurer, praktikplaner, værktøjer, metoder mv. her og under de følgende overskrifter.

Kontakten til virksomheden

1. Hvilken virksomhed er blevet valgt?

2. Beskriv hvordan og hvorfor du/I har udvalgt den pågældende virksomhed. 

3. Hvorfor vil virksomheden deltage i samarbejdet?

4. Beskriv og/eller illustrer hvordan virksomhedskontakten og samarbejdet om virksomhedsforløbet er blevet 

etableret.

5. Har der været andre overvejelser i forbindelse med udvælgelsen af virksomheder?

Logbog
Før-fasen



Forberedelse af det konkrete virksomhedsforløb

1. Hvordan forventer I at gennemføre virksomhedsforløbet i praksis?

2. Hvordan har du/I forberedt jer på forløbet?

3. Hvordan har virksomheden forberedt sig?

4. Hvordan har du/I og virksomheden arbejdet sammen om tilrettelæggelsen af virksomhedsforløbet?

5. Anvender i fx værktøjer såsom en skriftlig aftale eller et indledende møde til forventningsafstemning.

6. Hvordan fastholder du/I det faglige perspektiv under virksomhedsforløbet?

7. Hvordan fastholder du/I det pædagogiske og didaktiske perspektiv under virksomhedsforløbet?

8. Hvordan vil du/I dokumentere virksomhedsforløbet, når I er ude i virksomhederne. Bruger i fx billeder, video, 

et skema eller skriftlig beskrivelse af dagens hændelser.

9. Hvilken rolle forventer du/I at have i virksomhedsforløbene. Observerende, deltagende, anden?

Refleksioner over forberedelse af virksomhedsforløbet

10. Skriv dine/jeres refleksioner over, hvilke muligheder og barrierer du/I vurderer, der er i det virksomhedsforløb, 

der er beskrevet. Læg vægten på faglige og pædagogiske refleksioner.

Logbog
Før-fasen



Aktiviteter og refleksioner

Vi anbefaler, at I beskriver følgende for hver dag i virksomhedsforløbet:

1. Beskriv og/eller illustrer de aktiviteter og processer der er sket denne dag, fra start til slut.

2. Hvordan deltog du/I? Observerende, deltagende, anden rolle? 

3. Hvilken rolle havde virksomhedens medarbejdere?

4. Skriv dine/jeres refleksioner over det som skete. Læg vægten på faglige og pædagogiske refleksioner.

Logbog
Under-fasen



Opfølgning på forløbet

1. Hvordan er der blevet fulgt op på virksomhedsforløbet fra lærerens/lederens/kollegers side?

2. Er erfaringerne/viden fra praktikforløbene blevet forankret i undervisningen?

Refleksioner og vurdering af aktiviteterne i forløbet

1. Analysér og vurdér hvordan de enkelte aktiviteter i forløbet har virket? (se i jeres aktivitetsbeskrivelser og 

refleksioner over disse i loggens 'gennemførelsesfase').

Refleksioner og vurdering af forløbet

1. Lav en samlet analyse og vurdering af, hvilket udbytte du/I har fået af virksomhedsforløbet.

2. Hvilke muligheder og barrierer er I stødt på undervejs i forløbets tre faser (før, under og efter)?

3. Hvad vil I bruge fremover fra de(t) forløb, som du/I har udviklet og afprøvet?

4. Hvordan vil I fremover arbejde med virksomhedsforløb som model til at opkvalificere medarbejderes/kollegaers 

viden om praksis? Er der fx noget, der skal gøres anderledes ved næste virksomhedsforløb?

5. Hvilke overvejelser og planer har I, i forbindelse med omsættelsen af ny viden fra virksomhedsforløbet, til ny og 

mere praksisnær undervisning? 

Logbog
Efter-fasen



1. Praktikmålene
2. Teknologier og processer
3. Specialiseret virksomhedstyper

Eksempler på opgaver på pd-modulet
Undervisningsplanlægning og fagdidaktik



• Reflektionsgrundlaget blev fornyet hos faglæren
• Fokuseret virksomhedsforløb
• Logbog som sikrer fokus og refleksion før, under og efter forløbet
• Godt indblik på elevernes hverdag i praktikken og forskelligheden i oplæringen 
• Gode, velreflekterede p.d opgaver

Hvad virkede og hvad vil vi ændre?
Virkede



• Større fokus på opsamling/efterfasen via pædagogisk ledelse
• Anerkendelse og opmærksomhed på den enkelte faglæres udviklingsproces
• Effektivisering / præcis fokusering på reflektionerne
• Færre antal dage i virksomhedsforløbet
• Enklere, mere præcis logbog

Hvad virkede og hvad vil vi ændre?
Bør ændres



• Større fokus på opsamling/efterfasen via pædagogisk ledelse
• Logbogen blev justeret/simplificeret.
• Virksomhedsforløbenes varighed tilpasses faglærens fokus

Hvad blev til hverdag
(ny praksis)



Hvordan bliver korte virksomhedsforløb en oftere benyttet 
kompetenceudviklingsmulighed for faglærerne ??

Reflektionsspørgsmål




