
Praktiksteder med særlig aftale 2021-22 

Hvad er praktiksteder med særlig aftale? 

Praktiksteder med særlig aftale er praktikker i virksomheder, som UU har et særligt samarbejde 

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 og 

om du ønsker praktikken og skal ansøge. 

 Praktiksteder med særlig aftale er i skoleåret 2021-22: (husk at snak med din UU-vejleder om 

praktikken, da alle aftaler ikke er på plads endnu pga. corona) 
 Beredskabsstyrelsen Bornholm  
 Bornholms Hospital (muligheder: sygeplejerske, jordemoderlignende, tæt-på-læge, 

fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, bioanalytiker) uge 7, 8 og 10 
 Bornholms Politi, uge 44 2021 (tirsdag, onsdag og torsdag) 
 Falck Bornholm  
 Forsvaret, Almegård Uge 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 2022 (der kan søges om værn i hele landet) 
 Jensen Danmark (muligheder: Klejnsmed, elektriker, ingeniør, IT) 
 Retssektoren på Bornholm foråret 2022 
 TV2 Bornholm, uge 39 2021. Ansøgningsfrist den 6. september 
 Bornholmslinjen, løbende to elever pr. måned hele året, ikke samme dag 
 CPHbusiness/Nordea/Danske Bank, finansøkonom uge 48. Ansøgningsfrist 29.okt. 

  
Hvem kan blive praktikant? 

- Elever i 8. klasse  
- 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. 

Kontakt UU-vejlederen på din skole hvis du vil høre mere om praktiksteder med særlig aftale: 
❖ Ann-Sofie Markussen: Ann-Sofie.Markussen@brk.dk, tlf. 30 18 04 02 (Kongeskærskolen) 
❖ Thomas Kure Jackson: Thomas.Jackson@brk.dk, tlf. 23 71 78 00 (Åvangsskolen) 
❖ Marianne Lund Pedersen: Marianne.Lund.Pedersen@brk.dk, tlf. 30 18 04 16 (Davidskolen, Hans 

Rømerskolen, Paradisbakkeskolen og Sydbornholms Privatskole) 
❖ Ege Schjørring: Ege.Schjoerring@brk.dk, tlf. 23 74 18 72 (Søndermarksskolen og Peterskolen) 
❖ Morten Schwennesen: Morten.Schwennesen@brk.dk, tlf. 30 18 04 19 (10.klasseskolen, BFI og Svartingedal) 
❖ Molly Vestergaard: Molly.May.Vestergaard@brk.dk, tlf. 20379084 (Heldagsskolen) 
❖ Sille Kristine Juul, Sille.Kristine.Juul@brk.dk, tlf. 29 79 83 96 (koordinator af praktiksteder med særlig aftale, 

Rønne Privatskole, Friskolen Østerlars og Svaneke Friskole)  
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