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VEJLEDNING TIL PRAKTIKSTED  
Dialogværktøj til vurdering af prøvetid for elever i Københavns Kommune  

Dialogværktøjet skal anvendes i den enkelte elevs prøvetid. Prøvetiden regnes fra den første dag i elevens første 
praktikperiode og tre måneder frem (se Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser, § 60, stk. 2). 

I prøvetiden vurderes det med udgangspunkt i dialogværktøjet, hvordan eleven fungerer i elevstillingen. Herunder 
om eleven er parat og egnet til at forsætte sin uddannelse.  

• Uddannelse København kan yde rådgivning og sparring i elevforløb, som kræver særlig opmærksomhed.

• Uddannelse København anbefaler, at dokumenterne Information om prøvetid og dialogværktøjet udleveres 
til eleven inden samtalen, så eleven har mulighed for selvrefleksion.

• Praktiksted og elev har dialog om, hvordan prøvetiden forløber ud fra spørgsmålene i dialogværktøjet.

• Det er vigtigt, at begge kolonner i dialogværktøjet er udfyldt, så både elevens og praktikstedets vurdering af 
hvordan prøvetiden forløber, er med. Nogle spørgsmål er henvendt til eleven, og andre er henvendt til 
praktikstedet.

• Der skelnes mellem elevforløb, som forløber tilfredsstillende, og elevforløb som kræver særlig 
opmærksomhed i prøvetiden. Det er praktikstedets ansvar at vurdere, hvornår der skal afholdes samtaler 
om prøvetid.

• I elevforløb, som forløber tilfredsstillende, afholdes der en samtale og dialogværktøjet udfyldes, så eleven 
bliver bevidst om, hvor det går godt, og på hvilke områder eleven kan udvikle sig yderligere.
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• I elevforløb som kræver særlig opmærksomhed, og hvor forløbet kan have konsekvenser for elevens 
ansættelse, er praktikstedet ansvarlig for, at både handleplan og opfølgningsresumè udfyldes. Det skal 
fremgå tydeligt, hvilke konkrete udfordringer, der arbejdes med, og hvilken plan der er for at afhjælpe disse. 
Uddannelse København anbefaler, at dette gøres i samarbejde mellem praktiksted og elev. Husk at udlevere 
handleplanen til eleven.  
 

• Hvis eleven er fraværende mere end 10 dage sammenhængende, sættes kun kryds på forsiden af 
dialogværktøjet ud fra ”Hvis eleven ikke kan vurderes grundet fravær, sæt kryds her”. Samtidig svares på 
spørgsmålet om længden på fraværet. Husk at fraværet samtidig også skal indberettes til Uddannelse 
København på den måde, som I plejer at gøre det. Herefter vurderer Uddannelse København prøvetiden.  
 

• Udover besvarelsen af dialogværktøjets spørgsmål, skal der sættes kryds i enten ”Prøvetid godkendt” eller 
”Prøvetid ikke godkendt” på forsiden.  
 

• Alle prøvetidsvurderinger inkl. dialogværktøj og handleplan uploades på EduAdm og/eller sendes til 
Uddannelse København senest 10 uger fra elevens første praktikdag. Uddannelse København skal have 
besked ved Prøvetid ikke godkendt via mail: uddannelse@kk.dk

• Uddannelse København partshører de elever, hvis prøvetid ikke er godkendt. Derefter vurderer Uddannelse 
København om, elevens uddannelsesaftale skal ophæves.  
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