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Kilder
I dette nummer er det
ikke en enkelt ekspert,
der er forfatter. I stedet
bygger indholdet på
ﬂere kilder, blandt
andet Styrelsen for
Universiteter og
Internationalisering,
informationsmateriale
fra SOSU C og oplysninger fra Ellen Kjær Petersen, international
koordinator på SOSU
Fyn.
Kilder: iu.dk og sosuc.dk

Som elev på en SOSU-skole kan du
søge om at komme i praktik i udlandet. Det kan dels ske gennem EU’s
Leonardo-ordning eller den danske
Praktik i Udlandet-ordning også
kaldt PIU-ordningen.
£ Leonardo-ordningen: Alt efter
hvilken skole, man er tilknyttet,
er der forskellige aftaler med
forskellige lande, men Leonardoordningen gælder kun EU-lande
samt lande, der er med i EØS
som for eksempel Norge. Skolen
vil typisk hjælpe den studerende
med at ﬁnde en praktikplads.

Sådan kommer
ØKONOMI

Man får udbetalt sin almindelige
elevløn under et praktikophold i udlandet.
Desuden kan man få midler fra EU’s
Leonardo-fond til støtte til rejse og
opholdsomkostninger, hvis man benytter Leonardo-ordningen.
Er man i praktik via PIU-ordningen
har ens arbejdsgiver mulighed for
at få rejseomkostningerne dækket
via Arbejdsgivernes Elevrefusion
(AER). Heri er der ikke midler til ophold.
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£ PIU-ordningen: Benytter man
PIU-ordningen har man mulighed
for at komme hvor hen, man ønsker, men til gengæld skal man
selv ﬁnde praktikstedet.

Et praktikophold varer typisk mellem ﬁre og fem uger aængig af,
hvilken skole man går på.

du i praktik i udlandet

FORBEREDELSE

Et praktikophold i udlandet kræver
forberedelse på ﬂere niveauer:
£ Praktisk: Ud over at man skal
sende en ansøgning til skolen og
have godkendt praktikopholdet,
skal man også sørge for at have
styr på rejseforsikring og vaccination, hvis det er nødvendigt i
det pågældende land.
£ Sprogligt: Det forudsættes
ikke, at man taler det pågældende lands sprog ﬂydende, men
det er nødvendigt, at man har et
grundlæggende ordforråd på engelsk, så man kan kommunikere
på arbejdspladsen.

tema
praktik i udlandet

£ Kulturelt: Det er en god idé at
forberede sig på det kulturelle
møde ved at sætte sig ind i de

normer og værdier, som gælder i
værtslandet. Ved at kende til
landets kultur i bred forstand er

det lettere at blive integreret.

Riv ud og hæng op!
Er du interesseret i at få et gratis print af opslaget, så send en mail til: mlix@foa.dk (skriv måned)

ET TYPISK
FORLØB

£ Du beslutter dig for, at du gerne
vil i praktik i udlandet og sender
en ansøgning til din skole med
dine ønsker, hvilket normalt sker
via faste ansøgningsskemaer på
den enkelte skole.
£ Skolen vurderer, om du er egnet
til et praktikophold i udlandet og
forsøger derefter at ﬁnde en
praktikplads til dig, hvis du søger

gennem Leonardo-ordningen.
Hver skole har dog typisk kun et
begrænset antal pladser hvert
år.

£ Din danske arbejdsgiver skal herefter indgå en aftale med den
udenlandske partner, hvorefter
praktikken kan begynde.

£ Når praktikperioden i udlandet
er slut, rejser du tilbage til Danmark og færdiggør din uddannelse
hos din danske arbejdsgiver.

FOA.dk
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