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LOGBOG 
VIRKSOMHEDSFORLØB FOR 

LÆRERE 

Det er vigtigt at der er vigtigt at den enkelte lærer eller afdelingen har gjort sig grundige overvejelser omkring 

formålet med virksomhedsforløbet, og at der bliver fulgt op på hvad der i sidste ende kommer ud af forløbet. På 

EUC Nord er det derfor valg, at der udfyldes en logbog i forbindelse med virksomhedsforløbet. Logbogen 

indeholder et ”før”, ”under” og ”efter” afsnit med både lidt praktisk info, ideer til forløbets indhold/fokus samt 

plads til at skrive tanker og erfaringer ned på. 

 

Et kortere virksomhedsforløb, kan variere i tid, alt efter hvad der er relevant i forhold til formålet med besøget 

og hvad der er muligt i forhold til både skole og virksomhed. Et virksomhedsforløb indeholder dog altid en 

underskrevet samarbejdsaftale samt en før, under og efter fase. 

 

Navn på lærere: 

Fagområde:  

 

FØR 

 

Navn på virksomhed: 

Antal dage i alt hos virksomheden: 

Periode for virksomhedsforløbet:  

 

HUSK at udfylde samarbejdsaftalen – se sidst i denne logbog.  
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Formålet med virksomhedsforløbet skal konkretiseres 

Udvælg hvilke områder du/teamet ønsker at virksomhedsforløbet skal give indsigt i: 

☐ Arbejdsprocesser ☐ Samarbejdsformer i virksomheden 

☐ Arbejdsmiljø ☐ Kommunikationen mellem skole og virksomhed 

☐ Materialer ☐ Samarbejdsformer mellem skole og virksomhed 

☐ Jobfunktioner/-opgaver i virksomheden ☐ Ny teknologi/maskiner 

☐ Organisering ☐ Særlige rutiner 

☐ Struktur/planlægning ☐ Kvalitet 

☐     ☐         
  
Lærlingens oplæring:  

☐ Opgaver ☐ Relation mellem lærling og svend/mester/oplærer 

☐ Engagement og deltagelse i praksis ☐ Hvordan der gives feedback 

☐ Kobling mellem teori og praksis ☐       

☐     ☐     
 

Beskriv hvad det er for ”ny” viden og erfaring, som virksomhedsforløbet skal give dig/jer – og hvordan du/I 

forventer det kan anvendes og forventes anvendt. Det kan f.eks. være til nyt undervisningsmateriale, nye 

samarbejdsformer med virksomheden osv.  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

Beskriv hvordan virksomhedsforløbet skal gennemføres og afvikles. Hvor mange dage, sammenhængende eller 

spredt ud. Er du deltagende, observerende eller begge dele og hvorfor? 

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

Forberedelse til virksomhedsforløbet er vigtigt. Der er nu gjort overvejelser omkring formålet dermed og 

hvordan det skal afvikles. Sidste overvejelser du nu skal gøre dig er hvordan du vil dokumentere det du 

erfarer/lærer i virksomheden – billeder, video, interview med medarbejdere osv. 
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UNDER 

Mens du er på besøg i virksomheden er det vigtigt, at du får dokumenteret det du lærer/observerer i forhold til 

det fastsatte formål med forløbet. Det skal du blandt andet gøre ved at skrive i denne logbog, hvor du beskriver 

aktiviteter og din refleksion over besøget, hvad har du set, oplevet, lavet. Hvad har forundret, overrasket, 

begejstret mm. dig. Det er en god ide, at skrive ned efter hver dag, så du ikke glemmer de små, men vigtige 

detaljer. Har du taget billeder i løbet af dagen, så sæt gerne nogle af dem ind også., mm.  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

 

EFTER 

Denne del af logbogen har omhandler tiden efter virksomhedsforløbet er afsluttet, da den har fokus på hvordan 

det observerede/lærte bliver anvendt på skolen/i teamet/afdelingen. Der skal derfor ske følgende: 

 Oplæg for team/afdeling omkring de gjorte erfaringer 

 Der skal udarbejdes materiale til undervisningen, så vidt det er muligt og relevant 

 Erfaringer inddrages i undervisningen 

 Evaluering med virksomheden, hvis denne er interesseret 

 

Beskriv hvad du har fået ud af praktikforløbet, herunder hvilke erfaringer du har fået og som kan bruge i din 

dagligdag/undervisning.  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
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Samarbejdsaftale om virksomhedsforløb for lærer fra  

EUC Nord 
 

Mellem 
 

og  

Virksomhed   

Adresse   

Postnummer og by   

CVR-nr.    

 
Og 

 

  

EUC Nord   

M. P. Koefoeds Vej 10   

9800 Hjørring   

CVR-nr. 25009037   
 

 

1. Baggrund 

Det er vigtigt at der skabes en stærk kobling mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne, for at 

sikre en høj kvalitet. Derfor er det også nødvendigt at lærerne på erhvervsuddannelserne kommer ud på 

virksomheder, for at få et indblik i elevernes hverdag ude praktikken, men også for at styrke 

samarbejdet mellem skole og erhvervsliv.  

 

2. Formål 

EUC Nords medarbejdere skal igennem korte virksomhedspraktikforløb, hvor de får inspiration til at 

arbejde med en tydeligere kobling mellem skole og praksis indenfor erhvervet. For læreren har 

praktikforløbet tre fokusområder – indsigt i brancheudvikling, i lærlingens oplæring samt skole-

virksomhedssamspillet. 

Virksomheden får gennem praktikforløbet mulighed for at give inspiration til undervisningens indhold, 

samt medvirke til at skabe sammenhæng mellem undervisningen og praksis. 

 

3. 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 
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 Arbejdsprocesser 

 Materialer 

 Samarbejdsformer 

 Ny teknologier 

 

De valgte indsigtsområder: 

☐ Arbejdsprocesser ☐ Samarbejdsformer i virksomheden 

☐ Arbejdsmiljø ☐ Kommunikationen mellem skole og virksomhed 

☐ Materialer ☐ Samarbejdsformer mellem skole og virksomhed 

☐ Jobfunktioner/-opgaver i virksomheden ☐ Ny teknologi/maskiner 

☐ Organisering ☐ Særlige rutiner 

☐ Struktur/planlægning ☐ Kvalitet 

☐     ☐         
  
Lærlingens oplæring:  

☐ Opgaver ☐ Relation mellem lærling og svend/mester/oplærer 

☐ Engagement og deltagelse i praksis ☐ Hvordan der gives feedback 

☐ Kobling mellem teori og praksis ☐       

☐     ☐     
 

EUC Nords medarbejder er underlagt tavshedspligt vedrørende: 

Virksomheden beskriver hvad tavshedspligten omfatter. 

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

EUC Nords lærer vil under virksomhedsforløbet være forsikret gennem EUC Nord.  

 

 

EUC Nords medarbejder   Virksomhed 
Dato 
 

 Dato 

Underskrift  Underskrift 
 
 

  

 

 

 

 


