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I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har du i 9. og 10. 
klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik en uge. I den uge kan du også 

vælge at komme i særpraktik. Særpraktik er erhvervspraktik inden for særlige 

områder.  
 

I denne folder kan du læse mere om de fag og praktiksteder, det drejer sig 
om. 

 
UU Slagelse tilbyder, i samarbejde med UU Ringsted og UU Sorø, særpraktik 

ved: 
 

Forsvaret 
 

Miljø- og Fødevareministeriet 
 

Kolonien Filadelfia 
 

Hjemmeplejen i Slagelse 

 
 

Tilmelding til særpraktik, der er nævnt i denne folder, skal foregå gennem din 
vejleder. Du skal ansøge på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet 

og skema over tidspunkter og ansøgningsfrister kan fås hos din vejleder eller 
du kan hente det på vores hjemmeside uu.slagelse.dk. 

 
Du skal regne med at arbejde 37 timer inden for normal arbejdstid. Det kan 

godt betyde, at du skal arbejde om lørdagen, må droppe nogle fritidsaktiviteter 
i løbet af ugen og ikke kan passe dit fritidsarbejde, som du plejer. Hvis der er 

noget, du simpelthen ikke kan aflyse, må du aftale det med din praktikvært 
allerede om mandagen.  

  

http://uu.slagelse.dk/


 

 

Forsvaret 
 

Forsvaret tilbyder erhvervspraktik som konstabel i forskellige uger fra 

efteråret frem til foråret.  

 
Hvis du vil i praktik som konstabel i forsvaret, skal du være indstillet på 

en uge med udfordringer. Aktiviteter foregår udendørs uanset vejret, og 
du skal selvfølgelig have den nødvendige fysik til at gennemføre hele 

ugen.  Forsvaret accepterer ikke praktikanter med allergi, astma, 
hjertefejl, epilepsi, brækkede arme osv. Du skal altså være "fit for fight"!  

 
 

Du kan ikke forvente at komme på en kaserne i umiddelbar nærhed af din 

bopæl - praktikken kan foregå i hele landet.  
 

Den endelige udvælgelse af elever foretages af UU-centret og 

tilmelding skal ske til din vejleder. 
 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 
 

Miljø- og Fødevareministeriet 
 

Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted tilbyder erhvervspraktik som 
laborant. Forløbet vil være sådan, at eleverne kommer rundt i alle deres 

afdelinger. 
 

Mandag vil de starte i afdelingen for kemiske fødevareforureninger, hvor 
der vil blive givet en rundvisning i huset og de laver en fedtbestemmelse 

til brug i en dioxin analyse.  
 

Tirsdag vil de være i den mikrobiologiske afdeling, hvor de vil høre om 
de bakterier man leder efter i fødevarerne. 

 

Onsdag vil de være i afdelingen for kemi og plantesundhed. Her skal de 
lave en kemisk analyse. 

 
Torsdag vil de være i afdelingen for kemiske fødevareforurening, hvor de 

skal se en pesticid analyse og lave andet laboratorie arbejde. 
 

Fredag vil de være i afdelingen for kemi og plantesundhed, hvor de skal 
høre om foderanalyser og plantesygdomme. 

 
Hvis det er muligt vil de også komme til at snakke med en tilsynsførende 

og høre lidt om deres kontrol ude i levnedsmiddelvirksomhederne eller 
foderproduktionerne. 

 
Ugeplanen er med forbehold for ændringer.  

Eleverne kommer ikke til at arbejde med sundhedsskadelige opløsninger, 

da de ikke må det og fødevarestyrelsen sørger for en lånekittel. 
 

Praktikanterne bør have lyst til at få viden om laboratorie arbejde, 
uddannelsen til laborant og fødevaresikkerhed.  

 
Tilmelding skal ske til din vejleder. 

  



 

 

Kolonien Filadelfia (Dianalund) 
 

Kolonien Filadelfia tilbyder i år kun 2 forskellige praktikforløb til elever, 

der er fyldt 15 år.  

Inden for sygehusvæsenet arbejder mennesker med meget forskellige 
arbejdsopgaver og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. 

På Kolonien Filadelfia kan vi tilbyde praktikforløb inden for de forskellige 
områder, som er beskrevet kort i denne folder. 

Ugen igennem vil du komme til at være sammen med forskellige faggrupper 
inden for nogenlunde samme fagområde. 

 
 

Praktikforløb 1 

 
2 elever fordelt på følgende måde: 

 

Ugedag  Afdeling 

 

Mandag Laboratoriet (form.) / Neurofysiologi klinikken (eftermid.) 

(Bioanalytiker/Neurofysiologiassistent) 

Tirsdag Epilepsiafsnit for børn 

(SSA/Sygeplejerske) 

Onsdag Langtidsafsnit E  
(SSA/ Sygeplejerske) 

Torsdag Læge 
(Børneafdelingen, Marianne Søndergaard) 

Fredag Fysio- og Ergoterapi 

(Fysioterapeut/ergoterapeut) 

 

 

Mandag Læge 

(Børneafdelingen, Marianne Søndergaard) 

Tirsdag Fysio- og Ergoterapi 
(Fysioterapeut/ergoterapeut) 

Onsdag Laboratoriet (form.) / Neurofysiologi klinikken (eftermid.) 
(Bioanalytiker/Neurofysiologiassistent) 

Torsdag Epilepsiafsnit for børn 

(SSA/Sygeplejerske) 

Fredag Langtidsafsnit E  

(SSA/ Sygeplejerske) 



 

 

 
Praktikforløb 2 

 

2 elever fordelt på følgende måde: 
 

Uge Praktiksted 
 

Mandag Køkkenassistent/økonoma 

Tirsdag Køkkenassistent/økonoma 

Onsdag Klinisk diætist 

Torsdag Kok 

Fredag Kok 

 

Mandag Kok 

Tirsdag Kok 

Onsdag Klinisk diætist 

Torsdag Køkkenassistent/økonoma 

Fredag Køkkenassistent/økonoma 

 
 

 
14 dage inden du starter i praktik, vil du modtage et brev, hvor vi orienterer 

dig om, hvor du skal møde, hvem dine kontaktpersoner vil være samt et kort 
over hospitalet. 

 
Ugen starter med en fælles velkomst og introduktion til hospitalet. 

Ligeledes afsluttes ugen med en fælles evaluering. 
 

Vedrørende påklædning, så arbejder vi de fleste steder, også i plejen, i eget 
tøj. 

 
Du vil dog som praktikant få udleveret en T-shirt til hver dag, som du skal 

aflevere igen sidste dag. Enkelte steder vil skridsikkert fodtøj være påkrævet. 

Du skal være fyldt 15 år inden du kan komme i praktik på sygehuset. 
Tilmelding skal ske til din vejleder. 

 
 

 
 

 



 

 

Hjemmeplejen Slagelse 
 

Kan du lide at hjælpe og gøre en forskel for andre mennesker? I hjemmeplejen 

kan du bruge din omsorg og hjælpsomhed til at skabe en bedre hverdag for 
ældre og syge.  

Hjemmeplejen har sammensat et spændende praktikforløb til dig, hvor du kan 
blive klogere på, om en SOSU-uddannelse er noget for dig. Du kommer både 
til at opleve arbejdsdage som SOSU-medarbejder og til at høre om forskellige 

emner inden for ældrepleje sammen med andre praktikanter.  

I ugens løb kommer du til at være med til mange forskellige opgaver, fx at 
hjælpe borgerne med morgenpleje, behandle sår og dosere medicin. En 
praktikvejleder hjælper dig godt igennem ugen.  
 

Henvend dig til din UU-vejleder, hvis du gerne vil i praktik hos os.  
Tilmelding skal ske til din vejleder.  



 
 

UU Slagelse – Willemoesvej 2B – 4200 Slagelse – uu.slagelse.dk 

 Telefon 70 10 90 12 – uuslagelse@slagelse.dk - CVR 29188505 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

PRAKTIK  

Besøg hos 

borgere sammen 

med  
praktikvejlederen 

FORFLYTNINGER  
Undervisning i hvordan 
man forflytter borgere, 
der er fx sidder i 

kørestol. 

PRAKTIK  

Besøg hos 

borgere 

sammen 

med  

praktikvejled
eren 

MAD OG 

ERNÆRING  

Undervisning 
i mad til 
ældre 

PRAKTIK  

Besøg hos 

borgere sammen 

med  
praktikvejlederen 

   HYGIEJNE  

Undervisning i 

korrekt hygiejne 
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 SANDWICH  

 MIN KARRIERE  

To medarbejdere for-

tæller, hvordan de har 

brugt SOSU-uddannelse 

som springbræt til at 

videreuddanne sig. De er i 

dag udvik-

lingssygeplejerske og 

chefkonsulent.  

En elev fortæller om sin 

uddannelse i ældreplejen. 

 

 

 

VELFÆRDS- 

TEKNOLOGI  

Besøg i den 

velfærds-

teknologiske 

lejlighed. 

 

 

AFRUNDING  

Snak om dagens  

oplevelser med  

praktikvejledere 

 

 AFRUNDING  

Snak om 

dagens  

oplevelser med  

praktikvejleder

e 

 

AFSLUTNING  

Fælles 

afslutning for 

praktikanter og 

prak-

tikvejledere. 

 

AFRUNDING  

Snak om dagens  

oplevelser med  

praktikvejledere 

 

 

 
Ansøgningsskema til særpraktik findes på uu.slagelse.dk eller hos din vejleder. 
 
 

 

http://uu.slagelse.dk/

