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Dokumentation for praksistilknytning inden bachelor
på sporskifte-merit
Som studerende på sporskifte-merit uddannelsen skal du inden eller i løbet af uddannelsen have opnået minimum to års erhvervserfaring.
For at være kvalificeret til bachelorperioden som studerende på sporskifte-merit,
skal du opfylde og kunne dokumentere din erhvervserfaring.
Du skal kunne dokumentere:
■ 2 års ansættelse på minimum 30 timer ugentligt, hvoraf et år skal være i
samme institution
■ 2 måneders ansættelse uden for den primære institution (praksistilknytning)
på minimum 30 timer ugentligt (ikke aktuel for studerende optaget i februar
2021).
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Typer af dokumentation
Dokumentation af de 2 års ansættelse skal ske ved:
■ Lønsedler: for hvert ansættelsessted sendes første og sidste lønseddel
■ Eksamensbevis for adgangsgivende uddannelse
Dokumentation af de 2 måneders ansættelse uden for primærinstitution (praksistilknytning):
■ Lønsedler: både primær institution og sekundære institution skal fremgå tydeligt
■ Opfylder lønsedlerne ikke ovenstående krav, medsendes desuden en blanket,
hvori oplysningerne fremgår. Blanketten ligger på hjemmesiden.

Indsendelse af dokumentation
Inden bachelorforløbet starter, vil uddannelsen bede dig fremsende dokumentationen. Studieservice vil behandle dokumentationen og give en tilbagemelding inden bachelorperiodens opstart.

Hvis 2 års ansættelse ikke opfyldes
Hvis du ikke opnår 2 års arbejdserfaring i løbet af studiet og inden bachelorperioden, kan du søge om orlov for at optjene den nødvendige praksiserfaring eller
søge om optag på den ordinære pædagoguddannelse for at færdiggøre studiet.
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Ansøgning om optag foregår via www.optagelse.dk eller via www.kp.dk, hvis der søges i efteroptaget.
Hvis du optages på ordinær uddannelse, bliver tidligere opnåede resultater meriteret ind i uddannelsen, så
der ikke skal læses forfra, men kun læses de studieelementer, der mangler.

Hvis 2 måneders ansættelse ikke opfyldes
Hvis du ikke opnår 2 måneders ansættelse i anden institution end primærinstitution i løbet af studiet og inden bachelorperioden skal gå i gang, vil du modtage besked fra uddannelsen om udskydelse af bachelorperioden indtil de 2 måneders ansættelse i anden institution end primærinstitution er opnået.

Kontakt
Har du spørgsmål til dokumentation af praksistilknytning, kan du kontakte studieservice.
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