
 
 

Strategi for PraktikCenter Viborg – en del af Mercantec 
 
 
PraktikCenter Viborg vil være Danmarks bedste og vil, gennem faglige og 

pædagogiske bæredygtige miljøer, give eleverne de færdigheder og kompetencer, der 
skal til for at være attraktive medarbejdere for fremtidens arbejdsmarked. 

 
I PraktikCenter Viborg gennemfører eleverne deres uddannelse gennem fleksible 
uddannelsesaftaler og PraktikCenter Viborg medvirker til at forøge antallet af 

uddannelsesaftaler samt antallet af virksomhedspartnere i praktikcentret. 
 

PraktikCenter Viborg tilbyder eleverne undervisning på et højt fagligt og kvalitativt 
niveau. 

 
 
Ovennævnte strategi medfører nedennævnte mål og 
handlinger: 
 
Mål: Vi vil levere uddannelse på et højt fagligt og personligt niveau. 

 
 Vi har medarbejdere med høje faglige og pædagogiske kvalifikationer, således 

eleverne får uddannelse på højt niveau 

 Praktikinstruktørerne deltager i 2 årlige kurser/seminarer defineret af 
praktikcenterchefen med fokus på rollen som: administrator, instruktør, træner, 

coach, kontrollør og pædagog 
 Vi har værkstedsfaciliteter, der matcher krav til uddannelse på højt niveau 
 Vores værkstedsfaciliteter evalueres løbende i samarbejde med 

praktikcenterchef, uddannelseschef og praktikinstruktør 
 Vi har en praktikinstruktør/elev ratio på gennemsnitlig 1/16 

 Vi sikrer kvalitet i elevernes praktikmål 
 Hver elev har en individuel uddannelsesaftale (skoleaftalen) i Elevplan, 

indeholdende en beskrivelse af praktikmål fra start til slut 

 
 

Mål: Vi vil sikre at arbejdsdagen i praktikcentret afspejler hverdagen i en 
virksomhed 

 Eleverne i praktikcentret skal erhverve sig samme kompetencer som elever, der 

har gennemført et ordinært praktikforløb. 
 Vi har et virksomhedsmiljø med fokus på: 

- Arbejdstider, mødepligt, pauser og disciplin 
- Arbejdets gennemførelse: kvalitet, effektivitet, arbejdspres i forhold til 

ordrebog 

- Regler for dannelse og opførsel  
- Træning i ansvarlighed overfor opgaver og kolleger 

- Trivsel, miljø og omsorg overfor kolleger 
    



 
 

Mål: Vi vil sikre en reel virksomhedsproduktion 
 

 Vi sikrer højest mulig grad af autentisk produktion – herunder at løse opgaver 
for hjælpeorganisationer, foreninger og frivillige organisationer m.v. Derfor skal 

80 % af produktionen være AID relateret indenfor alle uddannelsesområder.  
 

 20 % af produktionen udføres gennem aftaler med virksomheder omkring 

delproduktion og øvrige opgaver indenfor alle uddannelsesområder.  
 

 
Mål: Der skal indgås stærke samarbejder med virksomheder om praktik 
 

 Der dannes virksomhedsnetværk indenfor alle uddannelsesområder 
 Flere virksomheder godkendes gennem øget opsøgende arbejde 

 Der informeres om delaftaler til alle virksomheder 
 50 % af elevens praktiktid gennemføres i virksomheder (delaftaler eller 

restlæreaftaler) 

 Eleverne har mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt undervisning i max 4 
uger 

 Max. 10 % af eleverne færdiggør deres uddannelse i praktikcentret 
 Advisory Board etableres med repræsentanter fra LUU, virksomheder, 

erhvervsråd og vidensinstitutioner til at styrke samarbejdet og tilrettelæggelsen 
i praktikcentret 
 

 
Mål: Elevtilfredsheden i praktikcentret er på index 70 % 

 
 Der gennemføres årlige elevtilfredshedsundersøgelser, audits og 

fokusgruppeinterviews ud fra Mercantecs kvalitetscirkel 

 
 

Mål: Innovation og iværksætteri indgår som en del af undervisningen i 
praktikcentret 
  

 Innovative projekter og opgaver beskrives, således alle elever har mulighed for 
at deltage deri 

 5 % af projekterne skal være innovative 
 
 

Mål: Samarbejde med andre skoler og praktikcentre om at flere elever får en 
læreplads 

 
 Vi indgår samarbejdsaftaler og aftaler om udlagt undervisning, det 

praktikpladsopsøgende arbejde og udbud efter relevans og behov med andre 

erhvervsskoler og praktikcentre og sikrer dermed et bredt udbud på landsplan 
 Vi tilbyder skolehjem efter gældende regler til elever i praktikcentret 

 
 



 
 

Mål: Internationalisering og internationale ophold skal indgås som en del af 
uddannelsen 

 
 Vi har netværk med udenlandske virksomheder med henblik på at øge praktik i 

udlandet  
 For hvert uddannelsesområde skal 10 % af eleverne deltage i praktik i udlandet 

 

 
Mål: Samarbejde med vidensinstitutioner 

 
 Vi har netværk og samarbejde med henblik på at inspirere eleverne til videre 

uddannelse  

 Repræsentanter herfra deltager i Advisory Board  
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