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Forord 
 

Kære studerende, praktikvejledere og UC-undervisere 

 

Denne praktikhåndbog er udarbejdet for Administrationsøkonomuddannelsen på 

Københavns Professionshøjskole som et opslagsværk for studerende, praktiksteder og 

UC-undervisere. 

Den første del indeholder formelle forhold omkring uddannelsen og praktikken. 

Derudover indeholder praktikhåndbogen en række oplysninger om afviklingen af 

praktikken samt ansvarsfordeling, opgaver og bedømmelse.  

Praktikhåndbogen kan ikke give svar på alt, og den kan heller ikke erstatte den 

personlige kontakt. Hvis der skulle opstå tvivl eller vanskeligheder i praktikforløbet, eller 

hvis der dukker spørgsmål op, som I gerne vil drøfte, står vi gerne til rådighed, enten for 

telefonisk kontakt, pr. e-mail eller ved besøg på praktikstedet eller på 

uddannelsesinstitutionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Administrationsøkonomuddannelsen, Københavns Professionshøjskole 

 

 
 

Praktikkoordinator 

Sabrine Sieron  

sabs@kp.dk 
+4541897824 

 
Studieadministrativ medarbejder  
Gitte Asbjerg Jørgensen 
gijo@kp.dk 
+45 51380424 

 

 
 
 

Studieadministrativ medarbejder  
Josephine Emilie Jarlgren 
joej@kp.dk 
+4551380454 
 
 
 
 

 

 

mailto:sabs@kp.dk
mailto:gijo@kp.dk
mailto:joej@kp.dk
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1. Introduktion til uddannelsen 
 

Administrationsøkonomuddannelsen er en kort videregående uddannelse, der tager to år.  

 

Administrationsøkonomuddannelsen blev udbudt første gang i 2003.  

Københavns Professionshøjskole har udbuddet i Region Hovedstaden. 

 

Formål 

Administrationsøkonomuddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie og består af 1 ½ 

års undervisning på skolen, tre måneders praktik i en virksomhed, og ca. to måneder til 

det afsluttende eksamensprojekt.  

  

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne 

varetage arbejde med at planlægge, analysere samt gennemføre løsninger der bredt 

vedrører forvaltning og administrationen i offentlige virksomheder og administrationen i 

private virksomheder. Formålet er ligeledes at kvalificere den uddannede til professionel 

servicering af borgere og kunder, og at fremme samarbejdet mellem de to sektorer. 

 

Kerneområder  

Uddannelsens indhold er tilrettelagt inden for fem kerneområder, der beskriver og 

konstituerer uddannelsens formål og erhvervssigte:  

 

▪ Samfund 

▪ Organisation 

▪ Administration 

▪ Jura 

▪ Økonomi  

 

Omdrejningspunktet for Administrationsøkonomuddannelsen er faget administration, som 

er med til at binde de andre kerneområder sammen. På tredje semester kan der vælges 

tre valgfag ud af følgende fem:  

 

▪ Anvendt statistik 

▪ Projektkoordinering 

▪ Offentlig økonomi og budgetlægning 

▪ Personalejura  

▪ Kommunikation 
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Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen strækker sig over 4 semestre og består af ovenstående fem kerneområder, 

og de fem forskellige valgfag. Kerneområderne er inddelt i 5 forskellige temaer, og er fordelt 

over de tre første semestre. Praktikforløbet har en varighed på 10 uger og ligger på fjerde 

semester.  

 

1.semester 

  

Tema 1: 
 
 
 
 
Tema 2:  

 

 

 

Organisation og samfund 
Velfærdsmodeller, herunder EU’s rolle 
Strategi, struktur og kultur 
Makroøkonomi og beskrivende økonomi 
 
Metoder og projekter 
Samfundsvidenskabelig metode 
Juridisk metode  
Projektdeltagelse 
Motivation og trivsel 
 

2.semester Tema 3: 

 

 

 

 
 

Tema 4: 

 

 

 

Styring, arbejdsgange og processer  

Styringsmetoder og opgavefordeling 

Service design 

Personlig kommunikation og præsentationsteknikker  

Forvaltningsret og sagsbehandling 

 

Forandring, investeringer og budgetlægning 

Organisationsudvikling og forandringsledelse 

Konfliktløsning 

Budgettering 

Investering og finansiering 

3.semester Tema 5:  

 

 

 

 

 

 

Valgfag: 

Det offentlige og privates samarbejde og udvikling 

Samspil mellem private og offentlige aktører 

Evalueringsmetoder og kvalitetssikring 

Købelov og aftaleret 

Kommunalfuldmagten 

Udbud 

 

Anvendt statistik 

Projektkoordinering 

Offentlig økonomi og budgetlægning 

Personalejura 

Kommunikation  

 

 

4.semester   Praktikforløb  

 

Det afsluttende eksamensprojekt  

 

 

I uddannelsens studieordning er læringsmålene for alle uddannelsens kerneområder 

samt valgfag beskrevet. Praktikvejledere har adgang til studieordningen på Københavns 

Professionshøjskoles hjemmeside. Studerende og UC-undervisere kan desuden tilgå 

studieordningen på Itslearning. 

  

https://www.phmetropol.dk/uddannelser/administrationsoekonom/uddannelsen/studieordninger
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2. Praktikforløbet 
 

For praktikken gælder følgende bestemmelser i uddannelsesbekendtgørelsen, 

studieordningen og denne praktikhåndbog. 

 

2.1 Uddannelsesbekendtgørelse 

 
Praktikken afvikles i henhold til Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om 

erhvervsakademiuddannelse i administration”, BEK nr. af 03/07/2009 samt de aktuelle 

bestemmelser.   

Praktikken foregår på uddannelsens 4. semester med start ultimo januar og slut medio 

april.  

 

2.2 Indhold og læringsmål 

 

Indhold 

Den studerende skal arbejde med en eller flere reelle opgaver i virksomheden. Den 

studerende skal på baggrund af arbejdet med den eller de stillede opgaver og 

problemstillinger udarbejde en praktikrapport til uddannelsesinstitutionen, der danner 

baggrund for uddannelsesinstitutionens bedømmelse af praktikken. Praktikforløbet kan 

danne baggrund for stillingtagen til, om den studerende laver det afsluttende 

eksamensprojekt med virksomheden som case.  

 

Mål for læringsudbyttet 
Praktikforløbet skal give den studerende mulighed for at udbygge den obligatoriske del af 

uddannelsen med en fordybelse inden for et speciale område. Formålet med forløbet er at 

skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og dermed sikre 

praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal i 

virksomheden opnå indsigt i et forretningsområdes arbejdsgange, organisation og 

placering i erhvervslivet og samfundet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125619
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125619
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125619
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3. Ansvarsfordeling og tidsmæssig ramme for praktikken 
 

Opgave Ansvar 
Praktikforberedelse af studerende gennem 

indkald, møder og materiale – materiale lægges 

på Itslearning. 

 

Uddannelsesinstitution 

Praktikfordeling via praktikportalen – 

studerende får særskilt information om 

praktikportalen 

 

Uddannelsesinstitution 

Studerende kontakter praktiksted umiddelbart 

efter praktikpladsfordeling og aftaler et møde 

med praktikvejlederen  

 

Studerende 

Praktikintroduktion til studerende 

 

Uddannelsesinstitution  

De studerende tildeles en UC-underviser, der 

fungerer som uddannelsesinstitutionens 

vejleder 

 

Uddannelsesinstitution 

Praktikstart ultimo januar 

 

Praktiksted og studerende 

Uploading af uddannelsesplan. 

Uddannelsesplanen udarbejdes af den 

studerende med sparring fra praktiksted 

 

Studerende 

Godkendelse af uddannelsesplan – UC-

underviser kontakter derefter studerende og 

praktiksted for en aftale om midtvejsevaluering 

 

UC-underviser 

Indkald på uddannelsesinstitutionen for  

studerende 

 

Uddannelsesinstitution 

Midtvejsevaluering afholdes online med 

praktikstedet og den studerende. UC-underviser 

følger op efter behov 

 

Uddannelsesinstitution 

Begynde på det afsluttende eksamensprojekt 

 

Studerende 

Aflevere praktikrapport 

  

Studerende  

Praktikafslutning 

 

Praktiksted og studerende 

Praktikopsamling for studerende 

 

Uddannelsesinstitution 

Evaluering af praktikforløbet med 

praktikstederne og de studerende 

 

Uddannelsesinstitution 

Mundtlig feedback til den studerende 

 

Uddannelsesinstitution 
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Opgave Ansvar 
Aflevere det afsluttende eksamensprojekt 

 

Studerende 

 

 

3.1 Aktører i praktikken 

 

Uddannelsesinstitution og UC-underviser 

Uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for praktikken. 

Uddannelsesinstitutionen udpeger en UC-underviser, der fungerer som kontaktperson til 

praktiksted og den studerende.  

 

Uddannelsesinstitutionen og UC-underviser er ansvarlig for: 

 
▪ yderlig relevant information til praktikstedet 

▪ godkendelse af den studerendes uddannelsesplan for praktikforløbet  

▪ at bistå praktiksted og den studerende i tilfælde af vanskeligheder i praktikken 

▪ bedømmelse af den studerendes praktikrapport 

▪ afholde midtvejsevaluering online med praktikstedet og den studerende 

▪ evaluering af praktikken 

Praktiksted og praktikvejleder 

Praktikstedet udfører relevant arbejde. 

Praktikstedet udpeger en praktikvejleder, der kan yde relevant vejledning.  

 

Praktikstedet og praktikvejleder er ansvarlig for: 
 

▪ kontakt og koordinering med uddannelsesstedet 

▪ at forberede en oversigt over opgaver, som den studerende skal arbejde med 

▪ forberedelse af den studerende på organisationen 

▪ forberedelse af organisationen på den studerende 

▪ godkendelse af den studerendes uddannelsesplan 

▪ at den studerende har adgang til vejledning 

▪ at kontakte uddannelsesstedet ved vanskeligheder i praktikken 

Studerende 

Den studerende er ansvarlig for at orientere sig om praktikforløbet ved:  
 

▪ at følge praktikstedets arbejdstidstilrettelæggelse og personalepolitik 

▪ at følge den undervisning, som tilrettelægges på uddannelsesinstitutionen som 

led i praktikken 

▪ udarbejdelse af en individuel uddannelsesplan inden for de første 7 dage, som 

skal godkendes af uddannelsesinstitutionen 

▪ at oplyse uddannelsesinstitutionen, hvis der opstår vanskeligheder i 

praktikforløbet 

▪ at kontakte praktikstedet inden praktikkens start for at træffe forskellige lokale 

aftaler med praktikstedet 

▪ at deltage i vejledningsmøderne mellem den studerende og praktikvejleder  

▪ at tilføje rettelser i sin uddannelsesplan og holde den ajour 
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▪ at udarbejde en praktikrapport inden praktikforløbets afslutning  

 
3.2 Aktiviteter i praktikken 

 

Praktikforberedelse og praktikfordeling 

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at forberede praktiksted og de studerende til 

praktikken. Uddannelsesinstitutionen knytter praktikanter og praktiksteder sammen i 

Praktikportalen 

 
Praktikintroduktion for studerende 

Uddannelsesinstitutionen indkalder umiddelbart inden praktikkens start de studerende til 

en praktikintroduktion. Her introduceres de studerende til rammerne for praktikken. 

 
Beskrivelse af praktikforløb 

Praktikvejlederen skal udarbejde en beskrivelse af praktikforløbet, som skal tilgodese 

praktikkens mål. Denne beskrivelse skal fremgå af et praktiktilsagnsskema. På baggrund 

af denne beskrivelse udarbejdes den studerendes individuelle uddannelsesplan. 

  

Udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesplan 

Uddannelsesplanen udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvejlederen.  

 

En uge efter praktikkens start uploades uddannelsesplanen til uddannelsesinstitutionen. 

Uddannelsesplanen skal ved uploading være godkendt og underskrevet af den 

studerende og praktikvejleder.  

 

Uddannelsesinstitutionen godkender, at uddannelsesplanen kan danne grundlag for et 

relevant praktikforløb og underskriver uddannelsesplanen jf. kriterierne nedenfor. 

 

Kan uddannelsesplanen ikke godkendes, vil den studerende blive bedt om at justere 

planen, så den bliver fyldestgørende nok til godkendelse 

 

Uddannelsesplanen justeres og tilpasses løbende ved vejledningsmøderne mellem den 

studerende og praktikvejlederen. 

 

Ved midtvejsevaluering afholdes der et online møde mellem UC-underviser, den 

studerende og praktikvejleder, hvor der drøftes hvordan det går med den studerende.   

 

Ved praktikafslutning skal den studerende samt praktikvejleder underskrive 

uddannelsesplanen (der vedlægges praktikrapporten) således det dokumenteres, at det 

beskrevne forløb er gennemført. 

 

Formålet med uddannelsesplanen er bl.a.: 

 

▪ At den studerende og praktikvejlederen under forløbet får overblik over, hvilke 

mål der er nået, og hvad der mangler. 

▪ At uddannelsesinstitutionen og praktikvejlederen vurderer, om arbejdsopgaverne 

i praktikperioden muliggør en opfyldelse af bedømmelseskravene - og evt. på 

baggrund af dette vurderer, om uddannelsesplanen skal justeres.  

▪ At indgå som et element ved den afsluttende bedømmelse, som bl.a. indeholder 

en vurdering af, hvordan den studerende har klaret forskellige opgaver. 
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Uddannelsesplanen skal som minimum indeholde: (jf. Bilag 1): 

 

▪ Praktikstedets, praktikvejleders, UC-undervisers og studerendes telefonnummer 

og e-mailadresse. 

▪ En oversigt over de institutioner og samarbejdsrelationer, som det er planlagt den 

studerende, skal i berøring med, for at få et overblik over de interne og eksterne 

sammenhænge, institutionen fungerer i. 

▪ Kort beskrivelse af introduktionsperiodens indhold. 

▪ En specifik beskrivelse af de arbejdsopgaver, den studerende skal arbejde med, 

herunder arbejdsområder og opgaver. 

▪ Planlæggende og koordinerende opgaver. 

▪ En beskrivelse af det planlagte vejledningsforløb. 

▪ Overvejelser om, hvilke teoretiske uddannelseselementer den studerende 

forventer at inddrage til løsning af de beskrevne arbejdsområder i praktikforløbet. 

▪ En konkretisering af den studerendes faglige og personlige mål. 

 

Indkald af studerende under praktikken 

Uddannelsesinstitutionen indkalder umiddelbart inden praktikkens midtvejsevaluering de 

studerende til et indkald på uddannelsesstedet. Her drøftes erfaringer fra praktikken, og 

de studerende bliver informeret om rammerne for praktikprøven. 

 

Midtvejsstatusmøde 

Når ca. halvdelen af praktikforløbet er afviklet, afholdes en midtvejsstatus. Formålet med 

dette møde er at sikre, at praktikken forløber i overensstemmelse med praktikkens mål, 

læringsudbytte, uddannelsesplan, og vurdere om der skal ske justeringer af praktikken 

(uddannelsesplanen). 

Såfremt der på dette tidspunkt er tvivl om, hvorvidt den studerende vil kunne nå 

praktikkens mål, skal den studerende og uddannelsesinstitutionen gøres opmærksom på 

dette. 

Mødet foregår online og uddannelsesinstitutionen indkalder. Til midtvejsstatus deltager 

den studerende, praktikvejleder og UC-underviser. Andre kan inddrages.  

Midtvejsstatus vil have en forventet varighed af ca. 30 minutter. 

 

Kvalitetssikring 

Uddannelsesinstitutionen evaluerer skriftligt med praktiksted efter endt praktikforløb. 

Evalueringen inddrages i vurderingen og kvalitetssikringen af praktikken. 

 

Mundtlig tilbagemelding 

UC-underviseren yder mundtlig tilbagemelding på de studerendes praktikrapport. 

 

4. Praktiske forhold og arbejdsregler 
 
Praktikken er ulønnet, og den studerende indgår ikke i praktikinstitutionens normering.  

 

Praktikken indebærer tidsmæssigt en arbejdsuge, der svarer til en fuldtidsstilling. I 

Danmark er dette fastsat til 37 timer pr. uge, mens det i udlandet afhænger af de 

gældende regler i landet. Dog må arbejdstiden i praktikken ikke overstige 41,25 timer pr. 

uge. Hvis praktikvejleder er deltidsansat, træffes der aftale med uddannelsesinstitutionen 

om, hvorledes den normale arbejdstid for den studerende kan opfyldes. Den studerende 

får Statens Uddannelsesstøtte under hele praktikperioden.  
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Den studerende kan ikke afholde ferie i løbet af praktikken. 

  

Den studerende følger samme pligter og rettigheder på praktikstedet som gælder for 

andre ansatte, herunder overholdelse af praktikstedets normer og arbejdstidsregler samt 

meddelelse omkring sygdom og fravær. 

Der er mødepligt til alle praktikkens elementer. Væsentligt sygefravær i det samlede 

praktikforløb medfører, at praktikken ikke kan vurderes som fuldført. Sygefraværet må 

ikke overstige 8 dage af den samlede praktikperiode. Praktikvejlederen kan rådføre sig 

hos uddannelsesinstitutionen, hvis der er en bekymring i forhold til sygefravær.  

 

Der kan være mulighed for forlængelse af praktikken, hvis fravær skyldes dokumenteret 

sygdom, og praktikstedet godkender en forlængelse. Her henvises til bestemmelserne 

om dispensation nedenfor. Såfremt praktikken afbrydes pga. den studerendes 

lægedokumenterede sygdom, kan den studerende maksimum påbegynde ét nyt 

praktikforløb.  

 

Den studerende skal følge den undervisning, der tilrettelægges på 

uddannelsesinstitutionen som led i praktikken. Fravær til møder indkaldt af 

uddannelsesinstitutionen indregnes ikke som fravær. Deltagelse i faste råd og udvalg på 

uddannelsesinstitutionen, samt deltagelse i studierådsmøder kan der gives frihed til efter 

aftale med praktikvejleder og uddannelsesinstitutionen. 

 

Den studerende har tavshedspligt som øvrige ansatte, jf. Forvaltningsloven. 

Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør.  

 

Den studerende er selv ansvarlig for at afholde udgifter forbundet med transport mellem 

bopæl og praktiksted. 

  

Med hensyn til forsikring i praktikperioden henvises til Bekendtgørelse om 

arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. 

 

 

4.1 Uoverensstemmelser i praktikken 
 

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikstedet, er såvel 

den studerende som praktikvejleder ansvarlig for, at problemet drøftes med henblik på en 

løsning. Løsningen på uoverensstemmelserne skal tage hensyn til både praktikstedets 

rammer for opgavevaretagelse og personalepolitik, samt de gældende retningslinjer for 

praktikforløbet, der fremgår af denne håndbog.  

Såfremt enten den studerende eller praktikvejleder ønsker det, kan 

uddannelsesinstitutionen inddrages som mægler i konflikten. Ved uoverensstemmelser 

kan der kun tages initiativer med henblik på ophør af praktikforløbet, efter at 

uddannelsesinstitutionen har været inddraget.  

Hvis den studerende og praktikvejleder vurderer forholdene således, at et praktikskifte er 

en løsningsmulighed på en konflikt, skal uddannelsesinstitutionen inddrages, med henblik 

på at gennemdrøfte situationen og finde den rette løsning. Ved vurderingen af om et 

praktikskifte er hensigtsmæssigt, vil uddannelsen lægge vægt på følgende forhold: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186874
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186874
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▪ Karakteren af årsag til ønske om afbrud af det igangværende praktikforløb, 

herunder om den studerende og/eller praktikstedet har overholdt 

bestemmelserne for uddannelsens praktik 

▪ Om det vurderes, at den studerende kan indfri læringsmålene for praktikken i et 

nyt praktikforløb 

▪ Om der er egnede praktikpladser til rådighed 

Det er muligt at foretage et praktikskifte inden for de første 4 uger af praktikforløbet, uden 

at dette regnes for påbegyndelse af ny praktikperiode i det nye praktikforløb.  

Efter udløbet af de første 4 uger, vil det ikke være muligt at foretage et praktikskifte med 

undtagelse ved sygefravær eller i særlige tilfælde, hvor uddannelsen vurderer, at det er 

hensigtsmæssigt. 

Såfremt uddannelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage et praktikskifte efter 

4 uger, kan praktikskiftet foretages, uden at dette regnes for påbegyndelse af ny 

praktikperiode.  

Ved praktikskifte stiller uddannelsen en praktikplads til rådighed, såfremt der er egnede 

praktikpladser til rådighed. Såfremt der ikke er egnede praktikpladser til rådighed, skal 

den studerende selv finde en praktikplads. Såfremt den studerende ikke finder en 

praktikplads, vil den studerende blive tildelt en ny plads ved det næstkommende 

ordinære praktikforløb på uddannelsen. 

4.2 Dispensation 

 

Det er muligt for studerende at ansøge om dispensation vedr. de bestemmelser, der 

gælder for praktikken. Dispensationsansøgninger behandles af uddannelsesinstitutionen.  

For at ansøge om dispensation skal den studerende sende en dispensationsansøgning til 

modulkoordinator for praktikken senest 3 måneder før praktikstart.  

 

Uddannelsen behandler ansøgningen på baggrund af nedenstående bestemmelser for 

dispensation.  

 
Regler vedr. arbejdstid  

Hvis den studerende har en lægedokumenteret lidelse, og hvis lægen vil anbefale, at 

praktikken afvikles på nedsat tid, kan arbejdstiden undtagelsesvis nedsættes til 30 timer 

ugentligt. Praktikperioden vil tilsvarende blive forlænget. Dette forudsætter, at 

praktikstedet godkender det, samt at den studerende ikke bliver forhindret i aktiv 

deltagelse den resterende del af 4. semester.  

 

I meget specielle tilfælde kan en praktik afvikles ud over et helt semester. Dette 

forudsætter, at der kan tilvejebringes et samarbejde med et praktiksted, som er 

indforstået med disse særlige vilkår.  

 

Regler for praktikperiodens placering 

Der kan i enkelte tilfælde dispenseres fra, at praktikken forløber fra ultimo januar til medio 

april, under forudsætning af, at der er tale om en mindre afvigelse. Der skal være 

sikkerhed for, at den studerende i den forskudte periode vil kunne modtage relevant 
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vejledning på praktikstedet. Der vil ikke kunne dispenseres for perioden, hvis det på 

forhånd kan forventes, at praktikken ikke kan forløbe over en sammenhængende periode. 

 

Afbrud af praktikken 

Såfremt praktikken afbrydes pga. den studerendes lægedokumenterede sygdom, kan den 
studerende maksimum påbegynde ét nyt praktikforløb. Ved afbrud af anden årsag henvises til 
afsnit 4.1. 

 

Kriterier for godkendelse af praktiksted 

Såfremt den studerende vurderer, at praktikstedet og mulige opgaver i praktikken vil opfylde 
uddannelsens mål for praktikken, kan der søges dispensation fra de opstillede kriterier for 
godkendelse af praktikpladser (se afsnit 7). 

 

5. Vejledning og løbende evaluering på praktikstedet 
 

Praktikforløbet skal give den studerende mulighed for at udbygge den obligatoriske del af 

uddannelsen med en fordybelse inden for et specialområde. Formålet med vejledningen 

er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab, og dermed sikre 

praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal under 

praktikforløbet opnå indsigt i et forretningsområdes arbejdsgange, organisation og 

placering i erhvervslivet og samfundet. Under praktikken tilegner den studerende sig en 

række praktiske og teoretiske administrationsfaglige kompetencer, og samtidig skal 

praktikken medvirke til at udvikle den studerendes faglige personlighed.  

I vejledningen reflekterer praktikvejleder og den studerende over konkret praksis. 

Formålet er, at den studerende skal have mulighed for at tilegne sig baggrundsviden om 

virksomheden som basis for at arbejde med de stillede opgaver, jf. den godkendte 

uddannelsesplan.  

 

 

Forberedelse til vejledningen kan læne sig op ad nedenstående.  

 

Dagsorden  

1. Hvad er lavet siden sidst?  

2. Hvilke spørgsmål og problemer har det givet anledning til?  

3. Er der læst litteratur i forhold til dette?  

4. Er der søgt andre informationer, samtaler og andre kilder?  

5. Hvordan arbejdes videre med spørgsmål og problemer?  

6. Evt. spørgsmål til andre fagpersoner på praktikstedet? 

 

Den studerende gives så vidt muligt, mulighed for at rådføre sig med praktikvejleder eller 

andre, når behovet opstår. Det kan også være praktisk og rimeligt for begge parter at 

aftale bestemte tidspunkter, hvor den studerende kan drøfte sit arbejde.  

 

Ud over den daglige vejledning anbefaler uddannelsesinstitutionen, at der fastlægges et 

ugentligt møde mellem praktikvejleder og studerende. Den studerende modtager 

fortrinsvis vejledning af praktikvejleder, mens andre relevante fagpersoner kan inddrages.  

Den studerende bringer i vejledningen problemstillinger op, med udgangspunkt i 

oplevede situationer og egne reaktioner i forbindelse med arbejdsområderne og 

samarbejde internt og eksternt. Det er hensigtsmæssigt, at den studerende før 
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vejledningen afleverer et meget kort skriftligt oplæg til emnet, refleksionerne derudover 

samt eventuelle forventninger til vejledningen.  

Praktikvejleder kan med udgangspunkt i den studerendes subjektive oplevelse af 

situationen, gå ind i drøftelser om holdninger, etiske problemstillinger mv. Han/hun kan 

støtte den studerende i dennes afklaring af disse faglige problemområder.  

I det hele taget gælder, at den studerende opfordres til at undre sig og spørge til ting, der 

ikke umiddelbart er forståelige.  

Praktikvejleder kan indgå med mere direkte undervisning, der kan tage udgangspunkt i 

den studerendes arbejde.  

Både praktikvejleder og studerende er ansvarlige for indholdet af den relevante faglige 

vejledning.  

Evaluering er en vigtig del af den studerendes læreproces, og den skal således foregå 

kontinuerligt igennem hele praktikken.  

Evalueringen skal sammenholdes med praktikkens mål og uddannelsen som helhed. 

Evaluering bør være en integreret del af den relevante faglige vejledning og dermed også 

præget af gensidighed mellem ekstern praktikvejleder og studerende.  

Evaluering bør således ikke blive en isoleret handling, der alene drøftes ved 

midtvejsevaluering og den afsluttende bedømmelse. Det skal være en proces, der 

understøtter den studerendes læring i hele praktikken. 

 

 

6. Bedømmelse 
 

Praktikken er obligatorisk og skal bestås, før den studerende kan afslutte det afsluttende 

eksamensprojekt. Bedømmelsen sker på baggrund af den studerendes praktikrapport. 

Der er i praktikken 2 opgaver (obligatoriske forudsætninger), der skal besvares og 

godkendes af uddannelsesinstitutionen for at den studerende kan indstilles til 

praktikeksamen.  

Læringsudbyttet af praktikken udprøves via en praktikrapport, der bedømmes af 

uddannelsesinstitutionen med efter 7-trins-skalen. Bedømmelseskriterierne for 

praktikrapporten er praktikkens læringsmål, der fremgår af  

nedenstående indholdskrav til praktikrapporten.  

 

 

 

 

 

 

6.1 Klageregler 

 

 

Den studerende kan klage over den afsluttende bedømmelse af praktikken. Klager over 

interne og eksterne prøver kan vedrøre (jf. Eksamensbekendtgørelsen): 

▪ Eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lignende) 

▪ Eksamensforløbet 

▪ Bedømmelsen 

 

Praktikrapport: 

 

Indhold: 

■ Praktikopgave 

■ Revideret uddannelsesplan med underskrifter 

■ Logbog 

■ Litteraturliste 

■ Bilag 
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6.2 Syge- / reeksamen 

 

Såfremt den studerende ikke bestod eller var syg ved afleveringsdatoen for 

praktikrapporten, er den studerende automatisk indstillet til førstkommende syge-

/reeksamen. Ved syge-/reeksamen gennemføres ikke et nyt praktikforløb. Syge-

/reeksamen består i, at den studerende afleverer en ny praktikrapport, bestående af en 

ny praktikopgave samt den eksisterende logbog og den eksisterende reviderede 

uddannelsesplan. 

 

7. Uddannelsens praktikaftaler 
 

 

Som studerende har du muligheden for selv at finde praktikpladser i samarbejde med 

skolen. Såfremt det ikke er muligt, vil uddannelsen træde til og stille praktikpladser til 

rådighed således den studerende kan indfri praktikkens læringsmål.  

     

Uddannelsesinstitutionen skal derfor godkende og kvalitetssikre alle  

praktikpladser. Ved indgåelse af praktikpladser tilstræber uddannelsesinstitutionen, at der  

indgår elementer fra flest mulige forudgående kerneområder i praktikforløbet – både fra 

det obligatoriske forløb på uddannelsen (semester 1-3) og fra den studerendes valgfag. 

Det vil sige, at praktikforløbet i høj grad sætter fokus på Administrationsøkonomens 

grundfaglighed. 

 

Der kan etableres praktikpladser i det private samt i statslige, regionale og kommunale 

organisationer i Københavns Professionshøjskoles område, der er Region Hovedstaden.  

 

Der er dog nogle begrænsninger i forhold til de offentlige organisationer. 

Begrænsningerne skyldes, at mange af vores offentlige samarbejdspartnere ønsker en 

central styring af deres praktikaftaler for at mindske tidsforbruget hos deres 

medarbejdere. Vores samarbejdspartnere får rigtig mange henvendelser fra studerende, 

der ønsker at komme i praktik.  
 

Da vi gerne vil fastholde og udvikle det gode samarbejde, vi har fået etableret, beder vi 

de studerende om ikke selv at forsøge at lave aftaler med kommuner i regionen, Region 

Hovedstaden samt statslige organisationer, uden forudgående aftale med uddannelsens  

praktikkoordinator. 

 

Studerende er derimod velkomne til på eget initiativ at: 

 

▪ Søge på opslåede praktikpladser i det offentlige/private såvel inden for, som 

uden for Københavns Professionshøjskoles praktikområde.  

▪ Tage kontakt til et muligt praktiksted i en kommune, region eller stat, men kun 

efter forudgående aftale med praktikkoordinator, således det sikres, at 

uddannelsen ikke har en forudgående aftale 

▪ Tage kontakt til et muligt praktiksted i den private sektor 

 

Ved enhver praktikaftale skal uddannelsesinstitutionen i dialog med praktikstedet forud 

for en endelig godkendelse.  

 

Det skyldes, at uddannelsesinstitutionen skal sikre, at praktikstedet kan tilbyde den  
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studerende opgaver samt vejledning, således den studerende kan indfri studieordningens 

læringsmål.  

 

Inden den studerende sender en ansøgning til en opslået praktikplads eller sender en  

uopfordret ansøgning, skal den studerende tage kontakt til praktikkoordinator. 

Herved kan den studerende få en vurdering af muligheden for, at praktikstedet 

efterfølgende kan godkendes.  

 

Et praktiksted skal som udgangspunkt opfylde følgende krav: 

• Praktikstedets opgaver er administrative drifts-, planlægnings- og 

udviklingsopgaver inden for uddannelsens fire kerneområder (se afsnit 1) 

• Den studerende har mulighed for både selvstændig opgavevaretagelse og 

tværprofessionelle / -sektorielle opgaver 

• Den studerende har mulighed for en fysisk arbejdsplads 

• Praktikstedet kan tilbyde relevant vejledning 

 

 

Ved oprettelsen af en praktikplads skal praktikstedet udfylde et praktiktilsagn med 

beskrivelse af praktikpladsen. Praktiktilsagnet sendes til godkendelse ved uddannelsens  

praktikteam. Praktikken er først endelig godkendt, når tilsagnsskemaet er godkendt af 

praktikteamet. 

 

 

 

 

 

 

8. Ny eksamensbekendtgørelse 
 

 

 

 

 
  

Grundet ny eksamensbekendtgørelse [BEK nr. 863 af 14/06/2022] kommer der pr. 

1. september 2022 ændringer i forhold til antallet af praktikforløb, de studerende 

har ret til: 

 

”§ 5. En studerende har ret til ét tilbud om praktikplads pr. praktikforløb.  

- Stk. 2. Det er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at 

uddannelsesinstitutionen   vurderer, at praktikken er gennemført. Institutionen 

fastsætter i studieordningen kriterier for vurdering af hvilke forhold, der skal være 

opfyldt for, at praktikken er gennemført.  

- Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige 

forhold.” 

 

§ 5 medfører at en studerende kan udmeldes efter ét brugt eksamensforsøg i 

praktikken.  
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Bilag 1: Uddannelsesplan 

Parter: 

Praktikstedet: navn, adresse, e-mail og   

telefonnummer: 

Studerende: navn, adresse, e-mail og 

telefonnummer: 

  

  

  

  

  

Ekstern praktikvejleder: navn, e-mail og direkte telefonnummer 

UC-undervisers kontaktoplysninger orienteres om praktikportalen: 

 

Startdato for praktikken: dd.mm.åååå Slutdato for praktikken: dd.mm.åååå 

Beskrivelse af praktikstedets introduktion til stedet i forbindelse med 

praktikstart: 

 

 

 

Arbejdsområder og arbejdsopgaver, som du skal arbejde med i praktikken: 

 

 

 

 

Oversigt over de institutioner og samarbejdsrelationer, som det er planlagt du 

skal i berøring med: 
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Parter: 

En beskrivelse af, hvordan praktikstedets faglig vejledning og evaluering med 

dig vil være tilrettelagt: 

 

 

 

 

 

 

 

Overvejelser om teoretiske uddannelseselementer du forventer at inddrage til 

løsning af de beskrevne arbejdsområder og arbejdsopgaver i praktikforløbet: 

 

 

 

 

Konkretisering af dine faglige og personlige mål med praktikken: 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af forløbet ved 

praktikstart: 

 

Studerende: 

 

 

 

Praktiksted: 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Dato: 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

 

Godkendelse af at forløbet er 

gennemført: 

 

Studerende: 

 

 

 

Praktiksted: 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Dato: 

 

 

 

Dato: 
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Bilag 2: Eksempler på opgaver 

 

Opgaver i praktikken for Administrationsøkonomstuderende (baseret på tidligere 

uddannelsesplaner og praktikrapporter). Graden af ansvar og selvstændighed i 

opgaveudførelsen kan variere fra praktiksted til praktiksted. 

 

HR-opgaver: 

▪ Indførelse af et nyt HR-system 

▪ Rekruttering, kontraktskrivning og vedligeholdelse, samt (PeopleSoft/Oracle) 

▪ Journalisering samt koordinerende opgaver i forbindelse med udviklingssamtaler    

▪ Forsøge at introducere CSR til virksomheden 

▪ Udarbejdelse af løn / Indrapportering af løn 

▪ HR-jura 

▪ HR-administration 

▪ HR-processer  

▪ Strukturere arbejdsgange samt redigere og opdatere manualer  

▪ Kommunikation 

▪ HR-personalepolitik 

▪ Distribuere kommunikationen 

▪ Administration af personaledata 

▪ Opdateringer af personalemapper  

▪ Jobinterview / Ansættelseskontrakter 

 

Proces opgaver: 

▪ Udbudsprocesser for regionerne  

▪ Registrering af mentortimer 

▪ Kontering 

▪ Opdatering af hjemmesider 

▪ Evalueringsprocesser af udbudsrunder 

▪ Daglig drift af kontoret og administration 

▪ Medvirke ved tilrettelæggelse af proces i forbindelse med optag 

▪ Evaluere optagelsesprocessen med henblik på effektivisering 

▪ Sagsbehandling 

▪ Processen, hvori stamdata og andet materiale registreres og formidles til ekstern 

leverandør 

▪ Mødeplanlægning 

▪ Arbejdspladsens strukturer og rammer 

▪ Arkivering  

▪ Lønreguleringsprocesser, bonusudbetalingsprocesser 

▪ Udviklingsopgaver inden for digitalisering i Borgerservice; 

digitaliseringsstrategien. Indhold og kommunikationsopgaver på ny hjemmeside. 

Effektivisering og opgaveoptimering i Borgerservice  

▪ Udvikling af callcenter og effektive arbejdsgange 

▪ Indskrivning, betjening af forældre, servicering af lærere 

▪ Lave udbudsmateriale til høreapparater, implantater  

 

 

Økonomi: 

▪ Administration og regnskab for virksomheder 

▪ Løn Administration/Rådgivning 

▪ Regnskabsopstilling / Budgetter 

▪ Bogholderi, regnskab, løn samt andre forefaldende administrative opgave. 
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▪ Revision 

▪ Økonomistyring 

▪ Kasserapport 

▪ Fakturer fordeling 

▪ Rapportere numre og aktiviteter 

▪ Regnskabsanalyser af udvalgte dele af økonomiområdet 

▪ Beregninger på udvalgte områder i forhold til prognoseudarbejdelse 

▪ Støtte til udredning af økonomien i konkrete sager 

▪ Udarbejdelse af udlæg 

▪ Kontering og ompostering af fakturaer  

▪ Indtastning af faktura  

▪ Bogføring af kassebilag 

▪ Udligning af betalinger/bogføringer 

▪ Tjek rykker og kontoudtog / Rykke kunder 

▪ Bogføring, afstemning, håndtering af studieture, fraværsregistrering. 

▪ Administration, personaleadministration, elevadministration, ajourføring af 

hjemmeside info samt økonomi og regnskab 

▪ Forretningsplan, produktionsproces, distribution, styrke samarbejdet og 

arbejdsprocessen mellem virksomheden og eksterne parter 

▪ Udvikle og standardisere høringsbreve, skabeloner mm. 

 

Strategi planlægning: 

▪ Reservations administration 

▪ Team member and guest survey 

▪ Collective Agreement and contracts 

▪ Recruiting strategy 

▪ Service and brand standard 

▪ Div. offentlige tilmeldinger 

▪ Arbejde med strategier og vedligehold inden for sociale medier 

▪ Udmøntning af Kommunikationsstrategi/hjemmeside og lokalafdelinger 

▪ Tovholder på delprojekter vedr. hjemmeside 

▪ Projekter og projektadministration 

▪ Effektivisering på skole og fritidsområdet 

▪ Administrative drifts, planlægning og udviklingsopgaver 

▪ Konceptudvikling, kursusaktivitet 

▪ Deltage i igangværende projekter, som analyser arbejdsgange, 

regnskabshåndtering, økonomiopfølgning analyser osv. 

▪ Medlemsadministration, fundraising, bogføring, regnskab, administration af 

frivillige 

 

Kundehåndtering: 

▪ Komme med forslag til forbedringen af samarbejdet mellem de forskellige 

afdelinger 

▪ Deltage i administrering af diverse opgave, som fx timefordeling i produktionen 

eller varetagelse af det interne ordresystem. 

▪ Kundebetjening 

▪ Arbejde med strategier og vedligehold inden for sociale medier 

▪ Borgerkontakten, analyse af borgernes oplevelser 

▪ Fokus på interne kompetencer og arbejdsgange 

▪ Indsats overfor jobparate borgere 

▪ Kunde- og drifts administration 

▪ Håndtering af fysisk og elektronisk post 
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