
 
   

 
Spørgsmål om erhvervspraktik 
 

Kære Emil 

Du har den 2. februar 2022 via din medlemssekretær stillet følgende 
spørgsmål til forvaltningen om erhvervspraktik: 

”Hvor mange borger benytter sig af muligheden for at komme i 

erhvervspraktik årligt?”   
  
Baggrunden er at Københavns Kommune er den kommune i 

hovedstaden, hvor flest går i stå efter gymnasiet. De ender som 

ufaglærte – sandsynligvis, fordi de valgte forkert efter folkeskolen. 

Hele 31,9% af studenterne fra gymnasierne i København er i gang med 

3. sabbatår, dvs. de er ikke i uddannelse 27 måneder efter de er 

dimitteret. 

  
Vi ved, at samarbejdet mellem virksomheder og skoler virker, når det 

kommer til at få flere på en erhvervsskole. Frederikssund er et godt 

eksempel: EU-projekt ramte plet i Frederikssund: Nu begynder markant 

flere unge på en erhvervsuddannelse | Regionalt.dk 

(erhvervsstyrelsen.dk)" 

 

Besvarelse 

Hvert år benytter ca. 8200 elever i 8. og 9.klasse muligheden for at 
komme i erhvervspraktik. Jf. folkeskoleloven har alle elever i både i 8. 
og 9. klasse ret til at komme i erhvervspraktik i mindst en uge. I 2018 
besluttede Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, at alle 
elever som udgangspunkt skal opleve at komme i erhvervspraktik 
mindst én gang i løbet af udskolingen. 

Supplerende information 
Kommunen har som mål at få flere unge i ungdomsuddannelse, 
herunder i erhvervsuddannelse. Med afsæt i dette mål vedtog BUU i 
august 2021 en ny rammemodel for overgang til ungdomsuddannelse, 
der skal styrke overgangen til ungdomsuddannelse for unge 
københavnere og særligt overgangen til erhvervsuddannelse. 

10-02-2022 

Sagsnummer I F2 
2022 - 1836 
 
Dokumentnummer i F2 
889649 
 
Sagsnummer i eDoc 
2022-0040523 
 

 
Center for Politik og HR 
Ledelsessekretariatet 
Rådhuspladsen 1 1550 
København V  
 
EAN-nummer  
5798009382160 
 

Center for Politik og HR 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
  

 
Emil Moselund Østergaard (B) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fregionalt.erhvervsstyrelsen.dk%252Feu-projekt-ramte-plet-i-frederikssund-nu-begynder-markant-flere-unge-paa-en-erhvervsuddannelse&data=04%257C01%257C%257Cee180dc4f63440f4fd5308d9e64229d7%257C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%257C0%257C0%257C637793994104198459%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=7uXwH610BYiTF5U%252FQb3moomfpTPlJwalYTOCBNUQAYM%253D&reserved=0


 

Center for Politik og HR 2/2 

 

 
På samme møde tiltrådte BUU budgetpakken ”En varieret og 
inspirerende skole for alle”, som forlængede en række centrale indsatser 
i perioden 2022-25, der på forskellig vis har til formål at understøtte 
skolernes arbejde med at forberede unge til ungdomsuddannelse. 
 
Det er muligt at læse mere her: Rammemodel for overgang til 
ungdomsuddannelse | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/B%25C3%25B8rne-%2520og%2520Ungdomsudvalget/m%25C3%25B8de-11082021/referat/punkt-2
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