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PRAKTIKFORLØB

Som et spændende element er der projekt- og praktik-
perioder på HF. Dette betyder, at vi kan have fokus på 
den del af uddannelsen, som handler om at gøre 
undervisningen i HF-fagene mere 
anvendelsesorienteret. I projekt- og praktikforløbene 
får eleverne mulighed for at se, at det, de lærer på 
skolen, er brugbart og kan overføres til virkeligheden.  

Dermed guides  eleverne i retning af et rigtigt og 
meningsfuldt fremtidigt uddannelsesvalg. 
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OVERSKRIFT
_____

Formål: Besøg på et uddannelsessted for at afklare 
elevens valg af fremtidig uddannelsesvalg. 

Beskrivelse: I tredje praktik skal den enkelte elev stifte 
bekendtskab med typiske videregående uddannelser, som 
HF giver adgang til. Det vil særligt være uddannelser på 
professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Produkt: Der skal afleveres en projektopgave med 
udgangspunkt i en case.

Opsamling: Efter tredje praktik afholdes en samtale med 
lærerne med fokus på valg af uddannelse. 

3. Praktik
UDDANNELSESPRAKTIK

Alle praktikforløb på HF er obligatoriske: 

1. Praktik : Afsøgning af uddannelsesinteresser
2. Praktik : Virksomhedspraktik
3. Praktik : Uddannelsespraktik

Praktikforløb
_____



OVERSKRIFT
_____

Formål: Erhvervspraktik i 2 dage med henblik på at klæde eleven 
på til at vælge en fagpakke på 2. HF, der skal pege hen imod et 
fremtidigt uddannelsesvalg.

Beskrivelse: I anden praktik skal den enkelte elev selv ud fra egne 
interesser og ønske om karrierevalg finde en praktikplads, hvor 
eleven skal indgå på arbejdspladsen på lige fod med andre ansatte.    

Produkt: Der skal afleveres en obligatorisk projektopgave.

Opsamling: Efter anden praktik afholdes en samtale med lærerne 
med fokus på valg af fagpakke. 

Formål: Orientering om nogle af de uddannelser, som HF 
giver adgang til og en afklaring af den enkelte elevs 
interesser.

Beskrivelse: I første praktik vil der være besøg af en række 
spændende mennesker udefra. De skal fortælle om deres 
job og vejen dertil; det kan f.eks. være en sygeplejerske, 
politibetjent, laborant, lærer eller en socialrådgiver.   

Produkt: Der skal afleveres en obligatorisk projektopgave.

Opsamling: Efter første praktik afholdes en samtale med 
lærerne med fokus på evaluering af praktikforløbet og den 
enkelte elevs interesser, trivsel og uddannelsesvalg.

1. Praktik
AFSØGNING AF UDDANNELSESINTERESSER

2. Praktik
VIRKSOMHEDSPRAKTIK


