Erhvervspraktik i 9. klasse

Bilag 2

Har du styr på din praktik?
- tjek om du kender svarene!
Sæt kryds ved de rigtige svar (der kan være flere svarmuligheder)
1. På hvilken hjemmeside kan du finde nyttig viden om erhvervspraktik?
☐ www.UG.dk
☐ www.minuddannelse.net
☐ www.uu-aalborg.dk

2. Hvad skal du gøre, hvis du vil i praktik ved Aalborg Universitetshospital?
☐ Ringe til hospitalet
☐ Skrive en ansøgning
☐ Udfylde et særligt skema

3. Hvad lærer du ved at være i praktik?
☐ Får et godt indblik i, hvad det vil sige at have et arbejde
☐ Finder ud af, hvilken uddannelse der fører til bestemte jobs
☐ Finder ud af mere om mig selv, fx hvad jeg er god til, og hvad jeg har interesse for

4. Kan du komme i praktik i din onkels virksomhed i Århus?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Kun i særlige tilfælde

5. Hvordan finder du en praktikplads?
☐ Jeg bruger mit netværk
☐ Jeg kontakter selv en virksomhed, som jeg er interesseret i
☐ Jeg bruger jobkompasset på UG.dk for at finde inspiration til spændende jobs
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6. Har du tavshedspligt i din praktik?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Kun i nogle jobs

7. Hvad gør du, når du har fundet en praktikplads?
☐ Jeg udfylder skemaet: ”Jeg har selv fundet praktikplads” og afleverer det til min lærer senest
1 uge før jeg skal i praktik
☐ Jeg udfylder skemaet: ”Jeg har selv fundet praktikplads” og afleverer det til min lærer senest
den dato, vejleder har skrevet på tavlen og elevintra
8. Hvordan er det muligt at komme i praktik ved Forsvaret?
☐ Det er kun muligt, hvis jeg kender nogen, som arbejder i Forsvaret
☐ Det er kun muligt, hvis jeg allerede er fyldt 16
☐ Det er muligt, hvis jeg udfylder det særlige skema på UU-Aalborgs hjemmeside

9. Hvad gør du, hvis du ikke kan finde en praktikplads?
☐ Jeg spørger mine lærere til råds
☐ Jeg afleverer skemaet ”Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg” senest
den dato, vejleder har skrevet på tavlen og elevintra
☐ Jeg gør ingenting og satser på, UU finder en praktikplads

10. Hvis du gerne vil i praktik i en butik, hvordan vil du så kontakte dem?
☐ Jeg vil skrive en mail til butikken
☐ Jeg vil gå ind i butikken og spørge personligt
☐ Jeg vil ringe og spørge efter chefen
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