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Status – praktikpladser i Danmark 

• Siden 2008 er manglen på praktikpladser vokset. Især siden 2013 har manglen været stor, og tusindvis af unge har hver 
måned stået uden praktikplads. En kortlægning af virksomhedernes tilbøjelighed til at ansatte lærlinge viser, at 
virksomhederne tager færre lærlinge end for to år siden. 

 

• 27 procent af de private virksomheder med faglært personale med mindst fire ansatte havde lærlinge i begyndelsen af 
2015. Det er samlet set færre end i 2013. 

 

• Virksomheder inden for handel, byggeri, transport, privat service, hotel & restauration og landbrug tager imod færre 
praktikanter end tidligere. Kun industrivirksomheder er gennemsnitligt set mere tilbøjelige til at tage lærlinge i forløb.  
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  Potentialet for praktikpladser i 

Danmark 

Der er potentiale for 

33.700 praktikpladser i 

DK ifølge 

Undervisningsministeri

et, LO og DA 

Det er afgørende for 
væksten i Danmark, 
at vi sikrer 
tilstrækkeligt med 
faglært arbejdskraft. 
Og samtidig er det 
vigtigt for 
kommunernes unge- 
og 
beskæftigelsesindsats, 
at de unge har 
mulighed for at finde 
en praktikplads.” 

- Formand for Kommunernes 
Landsforening, Martin Damm 
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Vi er på vej… 

 
• Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 

aftale om ”tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i 
Danmark”. Aftalen skal sikre bedre kvalitet på voksen- og 
efteruddannelsesområdet og bidrage til, at eleverne på 
erhvervsuddannelser kan gennemføre praktiktiden i en 
virksomhed. 
 

• Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at 
arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – 
stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser 
årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en 
erhvervsuddannelse. 
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EU Talent – et skridt på vejen 

 
 
• Projekt EU Talent skal være med til at sikre bedre 

og flere praktikpladser i Danmark. 
 

• Projektet fokuserer på virksomhedernes rolle. 
Gennem etableringen af et læringsnetværk, som 
jeres virksomhed kan deltage i, og et 
målingsværktøj, som virksomheden kan anvende 
til at måle egen indsats, kan virksomheden være 
med til at opnå bedre forudsætninger for sikre 
kvalificeret arbejdskraft i Danmark. 
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Partnere i projekt EU Talent 

 
• Projektet ledes af CSR Europe og 12 nationale 

partnere, heriblandt Green Network.  
 

• Projektet løber indtil august 2018. 

Deltagende lande 
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Hvorfor deltage i projektet? 

Deltag i projektet som virksomhed for at: 
 
• Lære om fordelene ved at tilbyde praktik- og lærepladser 
• Forbedre interne processer vedr. praktik- og lærepladser gennem input fra virksomheder og eksperter 
• Deltage i dialog med centrale aktører på området og i policy-debatten både på nationalt og europæisk plan  
• Høre om muligheden for at bruge praktikpladser som en del af virksomhedens CSR-strategi 
• Få mulighed for at vise, at virksomheden tager ansvar ift. fremtidige praktik- og lærepladser 
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Aktiviteter i projektet 

 
• Projektet vil give mulighed for, at man som virksomhed kan deltage i netværksmøder, hvor 

man vil møde en række interessenter, få mulighed for at dele viden og best practice på tværs. 
Herudover er der en lang række webinarer, der skal sikre delingen af information og værktøjer.  

Netværksmøde 1 Webinar  Webinar  Netværksmøde 2 Webinar  

April 2017                             Maj 2017                   September 2017                     Januar 2018                             Marts 2018 



  

• Få bl.a. en vurdering af, 
hvorvidt din virksomhed 
har gode forudsætninger 
ift. at tilbyde praktikpladser. 
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  Tidligere projekter danner udgangspunkt 

for projekt EU Talent 

Læs mere her. 
Læs mere her. 

Læs mere her. 

http://www.cogitaproject.eu/index.php/en/
https://bismv.dk/
https://greenchangeagents.dk/deltag-som-virksomhed/


  

       Tak for din interesse 
         - Læs mere på www.eutalent.org  

https://www.eutalent.org/


Mette Røy Kristensen 
Projektleder 
mrk@greennetwork.dk 

Kasper Schmidt 
Projektmedarbejder 
ks@greennetwork.dk 

Eller kontakt for yderligere information: 


