
JENSEN Denmark A/S 

5-dages praktikuge som klejnsmed – elektriker – klejnsmed/elektriker (kombination) - 
ingeniør/teknisk design/programmering - IT support og infrastruktur. Mulige uger: 46, 
48, 2, evt. andre uger. Kontakt din UU-vejleder og få nærmere info og ansøgningsskema. 
Søg tidligt i skoleåret– tidlig ansøgning giver størst chance for praktik! 

Retssektoren på Bornholm 

Individuel praktik, max. 2 praktikanter i hver uge, efterår og forår. Søg i god tid og senest 6 
uger før praktikken. Du skal være fyldt 15 år i praktikugen. Omfatter 2-3 dage hos retten, 
2 dage på et advokatkontor og 1 dag hos enten anklagemyndigheden eller kriminalforsor-
gen. Kontorarbejde forekommer også. Du skal udfylde en samtykkeerklæring og aflevere 
et skriftligt ansøgningsskema via din UU-vejleder. Der ønskes ingen private henvendelser. 

TV 2/Bornholm ”Medieskole” 

Holdbaseret praktik i uge 10 for 6-8 praktikanter. NB: ansøgningsfrist 31.januar 2023, men 
send gerne ansøgningen tidligere. Du kan komme i praktik, hvis du har interesse for foto/
video, klipning eller journalistik. Se http://www.tv2bornholm.dk/om-os/
praktikantelev.aspx. Giv din UU-vejleder besked og send herefter en motiveret ansøgning 
til Susan Gren: sugr@tv2bornholm.dk. 

Bornholmslinjen 

5 dages praktik.  Aldersgrænse min 15 år. To elever kan komme i praktik hver måned, 
ikke i samme uge. I praktikken bliver du introduceret til de fagområder, der er på 
Bornholmslinjen. Der vil ikke være overnatning i denne praktik. Hvis du ønsker praktik 
hos Bornholmslinjen skal du kontakte din UU-vejleder for et ansøgningsskema. 

CPHbusiness/Nordea/Danske Bank 

Praktikken er af 3 dages varighed. Du vil være i praktik to dage i Danske Bank eller to 
dage i Nordea og en dag på uddannelsen ”Finansøkonom” på Cphbusiness Bornholm, 
som ligger på Campus Bornholm. Der er i alt plads til 8 praktikanter i denne uge. 
Spørg din vejleder om et ansøgningsskema. 

Kontakt UU-vejlederen på din skole: 
Marianne Lund Pedersen: Marianne.Lund.Pedersen@brk.dk, 30 18 04 16 (Davidskolen, Paradisbakkesko-
len og Sydbornholms Privatskole)  
Ege Schjørring: Ege.Schjoerring@brk.dk, 23 74 18 72 (Søndermarksskolen og Peterskolen) 
Thomas Jackson: Thomas.Jackson@bkr.dk, 23 71 78 00 (Åvangsskolen) 
Morten Schwennesen: Morten.Schwennesen@brk.dk, 30 18 04 19 (Kongeskærskolen, Svartingedal skolen 
og Bornholms Frie Idrætsskole) 

Anders Boel (10.klasseskolen og Hans Rømerskolen) 
Molly Vestergaard: Molly.May.Vestergaard@brk.dk, 20379084 (Kildebakken) 
Malene Riis: Malene.Riis@brk.dk, 30180413 (Heldagsskolen) 
Sille Kristine Juul, Sille.Kristine.Juul@brk.dk, 29 79 83 96 (koordinator for praktiksteder med særlig aftale, 
Rønne Privatskole, Friskolen Østerlars og Svaneke Friskole)  
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Hvad er praktiksteder med særlig aftale? 

Praktiksteder med særlig aftale er praktikker i virksomheder, som UU har et særligt sam-
arbejde med. Det betyder at du ikke selv må kontakte virksomheden uden først at have 
talt med UU-vejlederen på din skole. Sammen finder I ud af, om praktikønsket svarer til 
dine forventninger. Undertiden indebærer dit ønske en forventningsafstemning på prak-
tikstedet eller en skriftlig ansøgning, hvor du begrunder dit praktikønske.  

Praktiksteder med særlig aftale er i skoleåret 2022-23: 

 Bornholms Hospital 

 Bornholms Politi 

 Falck Bornholm 

 Forsvaret (Almegårds Kaserne og alle værn i hele landet) 

 JENSEN Denmark A/S 

 Retssektoren på Bornholm 

 TV2 Bornholm 

 Bornholmslinjen 

 CPHbusiness/Nordea/Danske Bank 

 

Hvem kan blive praktikant? 

• Elever i 8. klasse på skoler, der gennemfører et  praktikforløb via UU-vejleder.  

• Afklarende praktikforløb for elever i 9. kl. som er ikke-uddannelsesparate eller 
uafklarede mht. fremtidigt uddannelsesønske.  

• Elever i 10. klasse efter aftale med skole og UU-vejleder. 

NB: Der er aldersbegrænsning til en stor del af praktikstederne.  

Hvornår kan man komme i praktik? 

De fleste praktikforløb er fastlagt til bestemte uger og vil derfor ofte ligge uden for den 
praktikuge, der er fastsat på din skole. Du skal aftale tidspunkt for praktik med din skole, 
typisk din klasse- eller kontaktlærer. Når du har fået tilladelsen, kontakter du din  UU-
vejleder. 

Hvornår kan man søge? 

Det er en god idé at være ude i god tid. Som regel ligger deadline 4-6 uger før praktikken, 
og nogle praktiksteder tager meget få praktikanter. Se oversigten på de næste sider. 

 

Kort oversigt over praktikstederne 

Bornholms Hospital - Sygeplejepraktik 

Holdpraktik à 16 elever i uge 9, 10 og 11  

Jobfunktioner:  

 Sygeplejerske (5 elever)  

 Tæt-på-lægepraktik (1 elev) 

 Fysioterapeut (1 elev, en hel uge) 

 Ergoterapeut (1 elev) 

 Radiograf/røntgen (1 elev) 

 Ernæringsassistent/køkken (2 elever) 

 Rengøring (2 elever) 

 Bioanalytiker (1 elev) (ved denne praktik spørges der om mulighed hele året) 

 IT-supporter/CIMT (1 elev) – to dage i hver uge 

 Portør, (En elev i to af ugerne) 

Aldersgrænse 15 år. Søg senest 6 uger før ønsket praktikuge via UU-vejleder. Der øn-
skes ingen private henvendelser. 

 

Bornholms Politi 

Holdbaseret praktik med max. 8 praktikanter, 3-dages praktik (ti-on-to) i uge 48.  

Du skal være fyldt 15 år. Det er vigtigt, at du har en vis modenhed og er velmotiveret. 
Der skal være en reel mulighed for senere at kunne blive ansat i politiet. Krav om ren 
straffeattest.  

Udvælgelse efter skriftlig ansøgning via UU-vejleder. 

Falck Bornholm 

Holdpraktik, i alt 10 elever.  Du får i løbet af to dage en bred introduktion til opgaverne i 
Falck. Tal nærmere med din  UU-vejleder om indholdet.  

Forsvaret 

Ugepraktik på Bornholm i militæret (Almegårds Kaserne) i uge 2, 6, 10, 16 Spørg din UU-
vejleder så tidligt som muligt om evt. praktik andre steder i landet eller i andre værn .  

Du skal være fyldt 15 år i praktikugen. Krav til en god fysik, bl.a. kunne løbe 2000 m på 15 
min., ikke bruge medicin samt kunne tale og forstå dansk. Der er en noget anden disciplin i 
Forsvaret, end de fleste er vant til. Program tilsendes 7 dage inden praktikken. 


