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Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, og et af 
kravene til uddannelsen er, at de studerende på MARTECs Værkstedsskole skal 
gennemføre en indledende virksomhedspraktik. De studerende er 9 måneder 
på Værkstedsskole, som afsluttes med et valgfrit projekt. Derefter følger 9 
måneders praktik, som svarer til sidste halvdel af de studerendes indledende 
håndværksmæssige forløb på Maskinmesteruddannelsen.

Introduktion Praktikkens indhold

I praktikken skal den studerende 
prøve kræfter med færdigheder som 
er opnået på Værkstedsskolen, den 
studerende kan bl.a. beskæftiges 
med opgaver inden for fremstilling, 
reparation, vedligehold og montage. 

Virksomhedspraktikken skal give den 
studerende erfaring med den praktiske 
anvendelse  af de håndværksmæssige 
kvalifikationer i et virksomhedsmiljø. 
Endvidere er formålet, at kunne indgå 
i en virksomhedsorganisation med 
fokus på kommunikation, sikkerhed og 
samarbejde.

Når den studerende starter i praktik, har 
denne allerede afsluttet en lang række 
fagemner på Værkstedsskolen, herunder 
materialelære og tegningslæsning, el-
montage og fejlfinding, dieselmotorer, 
personlig sikkerhed, værnemidler og 
projektarbejde, termisk sammenføjning 
og spåntagende bearbejdning. Det 
betyder altså, at I får en medarbejder, 
som kan og vil lære, samtidig med, at 
færdigheder og rutiner udvikler sig.  

Styrke - ikke byrde

Formål med praktikken

På MARTEC oplever vi, at det indledende 
håndværksmæssige forløb på Værkstedsskolen 
klæder vores studerende fra de gymnasiale 
uddannelser godt på, til deres videre 
uddannelsesforløb. De studerende viser et godt 
gå-på-mod, og succesraten for disse praktikophold 
er meget høj.

Det er den studerendes eget ansvar at finde en 
praktikplads. Hvis der kan findes en fælles aftale for 
det, har den studerende også mulighed for at dele sit 
praktikophold ud på to eller flere praktiksteder.

Eks. på projektopgave fra 
Værkstedsskolen

En god start
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Hvad kræves der af virksomheden

Virksomheden skal naturligvis kunne godkendes som værende 
et egnet praktiksted. Den studerende er ansvarlig for at udlevere 
MARTECs godkendelsesskema til virksomheden, dog kan skemaet 
også rekvireres ved MARTEC. Generelt er kriterierne for godkendelse 
opfyldt, hvis virksomheden i forvejen er godkendt til lærlinge.

Inden praktikstart anbefales virksomheden at bistå den studerende i at 
definere læringsmål for praktikken.

Herudover kræves det, at virksomheden er villig til at udpege en 
eller flere personer, der skal støtte/vejlede den studerende under 
praktikforløbet og fungere som kontaktperson(er) for MARTEC.

Der udfyldes to kontraktsæt for praktikken - et mellem virksomheden 
og den studerende, og et mellem virksomheden og MARTEC. 
Skabeloner hertil rekvireres gennem den studerende.

Økonomi og forsikring

Den studerende er berettiget til at modtage SU i hele praktikperioden.
Dette forhindrer ikke virksomheden i at aftale anden form for 
vederlag til den studerende i praktikperioden. Sådanne aftaler er dog 
udelukkende en sag mellem den studerende og virksomheden, og må 
ikke skabe hindringer for indhold og formål med praktikken.
 
Hvis der aftales løn i praktikperioden, skal vilkår fremgå i den skriftlige 
aftale. MARTEC skal iht. bekendtgørelsen for uddannelsen orienteres 
hvis den studerende får udbetalt løn. 

Såfremt den studerende modtager SU under praktikperioden, har 
virksomheden desuden mulighed for at påskønne den studerendes 
indsats med op til 3000,- om måneden i erkendtlighed. Enten som 
engangsudbetaling eller løbende udbetaling. 
 
Ved ophold i Danmark
Den studerende skal være dækket af virksomhedens lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring.

Ved ophold uden for Danmark
Den studerende skal dokumentere overfor  MARTEC at vedkommende 
er forsikringsdækket for praktikopholdet.
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Forløb for den studerende

Ønsker du yderligere oplysninger om den indledende praktik, er du velkommen til at kontakte praktikkoordinator 
Louise Østergaard. Vi kommer gerne på besøg til en uforpligtende samtale om mulighederne i jeres virksomhed.

Louise Østergaard 
Praktikkoordinator
 
Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn
Tlf: +45 96 20 88 88
Direkte: +45 9620 1093
Mail: lou@martec.dk

Et praktikophold varer i 9 måneder, og kan starte medio april eller medio oktober. Disse 9 måneder oversættes til 8 
måneders effektiv arbejde, excl. ferie, fridage og sygdom. Herunder er illustreret tidslinjen for et praktikforløb.

1. logbog inkl. fraværsseddel afl. 2. logbog inkl. fraværsseddel afl.
3. logbog inkl. fraværs-
seddel og godkendelses-
attest afl. - Praktik slut.

Praktikopstart
Godkendelse + 
Læringsmål + 
Kontrakt udfyldes

April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli
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