
Ønsker I at få en laborant
studerende i praktik og hjælpe 
branchen med at uddanne dygtige 
laboranter? – Så læs med her og 
bliv klogere på, hvad I kan få ud af 
et praktiksamarbejde.

Hvad kan I forvente 
af praktikanten?

 > At praktikanten er fortrolig med 
at begå sig i laboratorier og kan 
udføre et reelt stykke arbejdet, 
som skaber værdi

 > At praktikanten kan indgå 
engageret i et team 
i laboratoriet og løse 
selvstændige arbejdsopgaver

 > At praktikanten i sit afsluttende 
eksamensprojekt kan belyse en 
problemstilling eller gennemføre 
en analyse, som er relevant  
for jer

 > At praktikanten er 
færdiguddannet efter endt 
praktikforløb, hvorfor I har 
en nyuddannet laborant til 
rådighed, som er fortrolig med 
jeres arbejdsopgaver

Hvad kan 
praktikanten 
forvente af jer? 

 > At praktikken omfatter 
følgende kerneområder: 
analysetekniske metoder, 
organisatoriske forhold, 
arbejdsmiljø og kvalitets
sikring 

 > At I kan tilbyde praktikanten 
løn under praktikforløbet. 
Praktikanten modtager 
praktikløn

 > At der i fællesskab udarbejdes 
en praktikaftale mellem jer og 
praktikanten

 > At der stilles en uddannelses 
ansvarlig til rådighed for 
praktikanten

FÅ EN LABORANT 
I PRAKTIK



Hvad er næste skridt for at 
ansætte en praktikant?
I skal udfærdige et stillingsopslag med den/
de ledige praktikplads(er) og offentliggøre 
stillingsopslaget.

I er velkomne til at sende stillingsopslaget direkte 
til vores praktikkoordinatorer (se nedenstående 
kontaktoplysninger).

Rammer for praktikken på 
laborantuddannelsen
Laborantuddannelsen er en praktiskorienteret 
2½årig erhvervsakademiuddannelse. Efter 1½ 
årigt forløb på KP, skal de laborantstuderende i 
praktik i en virksomhed/analyselaboratorium i 1 
år, hvorefter de er færdiguddannede.

Praktikken er en lønnet ansættelse, hvor 
praktikanten arbejder med virksomhedens 
opgaver på lige fod med fastansatte laboranter. 

Praktikken afsluttes med en praktikprøve, 
som afvikles af KP, og et 7 ugers afsluttende 
eksamensprojekt, hvor praktikanten som regel 
arbejder med virksomhedens arbejdsopgaver, 
f.eks. kvalificering af udstyr eller validering af en 
analysemetode.

Kontakt
Hvis I har opfølgende 
spørgsmål eller ønsker 
rådgivning om praktikken, 
så kontakt vores praktik
koordinatorer på 
laborantpraktik@kp.dk  
eller direkte.

Lisbeth Elvira de Vries
Lektor
lidv@kp.dk 
+45 5138 0637

Morten Erik Møller
Adjunkt
moem@kp.dk 
+45 5163 2830

Klik her for at læse 
retningslinjerne 
og læringsmålene 
for praktikken på 
laborantuddannelsen

Klik her for at læse  
fakta om laborantuddannelsen
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