Til UU-vejlederen
Erhvervspraktik på Regionshospital Nordjylland, Hjørring er et tilbud om en uges praktik til 50 elever i 9. og
10. klasse i kommunerne: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner. Pladserne fordeles
efter følgende nøgle:
•
•
•

Brønderslev Kommune – 10 pladser
Frederikshavn inkl. Læsø kommuner – 18 pladser
Hjørring Kommune – inkl. Hjørring Private Realskole - 22 pladser

Erhvervspraktik tilbydes i 2021 i uge 39, og der vil være mulighed for at komme i praktik i såvel Hjørring,
Brønderslev, Frederikshavn og Skagen – naturligvis med flest praktikpladser i Hjørring, der er den største af
hospitalets enheder.
Eleverne tilbydes en hospitalspraktik – men ikke en fagspecifik praktik. Eleverne vil i løbet af ugen få et
indblik i hospitalet som arbejdsplads og hospitalets rolle i samfundet.
Inden eleven sender sin ansøgning er det vigtigt at eleven og UU-vejlederen har drøftet godt igennem, hvilke
krav der er til at være i praktik på et hospital og hvad eleven ønsker at opnå med praktikopholdet.
Vi forventer, at eleven har læst informationsmaterialet igennem og har gjort sig forventningerne til opholdet
klart. Der er krav om, at praktikanten er røgfri under praktikopholdet.
Som UU-vejleder bedes du sende en mail med elevernes elektroniske ansøgninger. Ansøgningerne bedes
sendt samlet til undertegnede. UU-vejlederen bedes bemærke, at der ikke er mulighed for at vælge
specifikke faggrupper på ansøgningsskemaet.
Vi tilrettelægger et forløb for praktikanten ud fra ansøgningerne og de muligheder, vi har til rådighed.
Fravær og sygdom
Hvis erhvervspraktikanten bliver syg eller fraværende af anden årsag, er det vigtigt at eleven giver besked til
såvel skolen som til hospitalet.
Hvis eleven udebliver uden at give besked, vil den kontaktperson, der fremgår af ansøgningsskemaet
modtage besked fra Regionshospital Nordjylland.
Evaluering
Du er som UU-vejleder velkommen til at deltage i den fælles afslutning af praktikugen. Det kommer til at
foregå fredag over middag (præcist klokkeslæt oplyses via mail), hvor der bliver en kort evaluering og
opsamling på ugens forløb. Hospitalet byder på kaffe, te, sodavand, kakao og kage ved afslutningen.
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