
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SKOLEAFTALE TIL SKOLEPRAKTIK 
 

Mellem arbejdsgiver 
AARHUS TECH 

Praktikcenter 

Halmstadgade 6 

8200 Aarhus N 
 

Og skolepraktikelev 
Navn:             

Adresse:          

By:                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cpr. nr.:    
E-mail:   

Tlf. nr.:   

  Uddannelse, speciale, trin   
 

Træfagenes byggeuddannelse, Tømrer 
 

Eux-uddannelse 
 

Fra den 22-07-2019  til den 21-10-2022 Hvorefter du forventes at være udlært med svendebrev.* 
 

Første dag skal du møde kl.        Din ugentlige arbejdstid er 37 timer. 

 

Din kontaktperson er           Mobil nr.    45   

 
 

.   

 
Dato:  Underskrift:     

Marianne K. Würtz, Praktikchef 
 

Dato:      Underskrift:     
Elev 

 
 

Sygdom og ulykke 

I tilfælde af ulykke, tilskadekomst, akut sygdom eller lignende, har vi brug for en kontaktperson, som 

skolen kan kontakte. Det kan være en forælder, værge, et familiemedlem eller en nær ven. 

Kontaktperson:       

kontaktperson tlf. privat: arbejde:    

Bemærkninger Arbejdssted 

 AARHUS TECH 
Halmstadgade 6 
8200 Århus N 

 



 
 
 
 
 

 

* Er din uddannelse trindelt, og du har valgt at starte på trin 1, modtager du en ny skoleaftale, hvis 

du fortsætter skolepraktik på trin 2. Afslutter du uddannelsen efter trin 1, modtager du et 

uddannelsesbevis. Afslutter du uddannelsen efter trin 2 modtager du et svendebrev. 

 
Plan for skoleophold får du i din e-Boks 

 
Det er vigtigt, at du læser det vedhæftede materiale ”VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET”, så du 

kender de overordnede regler omkring skolepraktik. 

 
Optagelsesbetingelserne (EMMA) skal efterleves i skolepraktik. 

 
Hvad betyder EMMA? 

EMMA er de krav, som skolen bruger til at vurdere, om du kan optages til skolepraktik eller fortsætte 

i skolepraktik. Alle i skolepraktik skal overholde EMMA-kravene. Hvis du ikke gør det, skal skolen 

melde dig ud af skolepraktik. 

 
• Egnethed: Om du er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om du efter gen- 

nemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, herunder din evne til fx at overholde 

mødetider og aftaler. 

• Geografisk mobilitet: Om du aktivt søger og tager imod en praktikplads et hvilket som helst sted 

i landet. 

• Faglig mobilitet: Om du aktivt søger og tager imod en praktikplads i et andet speciale i uddan- 

nelsen end dit først valgte. 

• Aktiv søgende: Om du konstant er aktivt praktikpladssøgende, herunder om du har dine uddan- 

nelsesønsker og dit CV på www.praktikpladsen.dk 

 
Skoleaftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Skoleaftalen har ikke samme juridiske betydning, som ved en uddannelsesaftale. AARHUS TECH 

kan ikke gøre et ansvar gældende over for dig, hvis du ikke ønsker at gennemføre uddannelsen. Du 

kan ikke gøre et ansvar gældende over for AARHUS TECH, såfremt AARHUS TECH udmelder dig, 

hvis EMMA kriterierne og ordensregler ikke overholdes. 

 
 
 
 

www.e-boks.dk 

Al skriftlig kommunikation fra AAHUS TECH foregår digitalt fortrinsvis via e-boks. 

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.e-boks.dk/

