Bilag V2

Aftale om virksomhedspraktik i forbindelse med maskinmesteruddannelsen
på Fredericia Maskinmesterskole
For virksomhedspraktikken, der er en del af maskinmesteruddannelsen, er der mellem nedenstående
virksomhed og Fredericia Maskinmesterskole indgået aftale om beskæftigelse af studerende fra skolen.
Virksomhedspraktikken har en samlet varighed på 9 måneder og ligger i forlængelse af 9 måneders
værkstedsskole gennemført i Fredericia eller Esbjerg. I hvert enkelt tilfælde aftaler virksomheden og den
studerende praktikforløbet under tilsyn fra Fredericia Maskinmesterskole.
Aftalen forpligter hverken virksomheden til at aftage eller skolen til levere studerende, men aftalen er en
hensigtserklæring fra begge parters side. Når der mellem virksomheden og en studerende aftales et
praktikforløb, udfærdiges der i hvert tilfælde bilag V3: ”Aftale om praktikophold mellem studerende og
virksomhed”. I denne aftale beskrives bl.a. de arbejdsopgaver, der forekommer under praktikopholdet.
Når en aftale om virksomhedspraktik indgås forpligter Fredericia Maskinmesterskole sig til:
• at foretage en godkendelse af virksomheden som praktikvirksomhed i henhold til de til enhver tid
gældende godkendelseskriterier.
• at udpege en kontaktperson i institutionen.
• at informere virksomheden om formål og mål med praktikmodulerne i
maskinmesteruddannelsen.
• at opstille retningslinjer for evalueringen af den enkelte praktikant
• at gennemføre evalueringer af praktikforløbende i samarbejde med virksomhed og praktikant.
• at medvirke ved løsning af konflikter mellem virksomhed og praktikant.
Når en aftale om virksomhedspraktik indgås forpligter virksomheden sig til:
• at være informeret/deltage i informationsmøder om formål og mål med praktikmodulerne i
maskinmesteruddannelsen.
• at informere institutionen, hvis grundlaget for godkendelse som praktikvirksomhed ændres.
• at udpege en kontaktperson i virksomheden.
• i fornødent omfang at deltage i evaluering af praktikforløbet.
• at give den enkelte praktikant en løbende evaluering og en slutevaluering.
• i fornødent omfang at deltage i møder med praktikant og institution.
• at medvirke til at skabe det bedst mulige praktiske læringsmiljø for praktikanten.
• at acceptere vejlederbesøg fra Fredericia Maskinmesterskole (gælder ej ved praktik til søs).
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Dato for indgåelse af aftale om virksomhedspraktik:
Perioden hvori virksomhedspraktik finder sted
Virksomhedens CVR nummer:
Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson i
virksomheden:
Underskrift af virksomheden:

Underskrift af Fredericia Maskinmesterskole
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