
Evaluering af virksomhedspraktik 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde med [praktikvært] den [dd.mm.åå] 
 

Om praktikstedet  
[Giv en kort beskrivelse af praktikstedet. Hjælpespørgsmål:  

- Hvad arbejder virksomheden med?  

- Hvem servicerer virksomheden?  

- Hvilken slags arbejdsplads er virksomheden?  

- Hvor mange er ansat i virksomheden? ] 

 

Om praktikken 
[Giv en kort beskrivelse af, hvordan praktikken er forløbet. Hjælpespørgsmål:  

- I hvilken periode har praktikken fundet sted?  

- Hvordan har arbejdstiden været?  

- Hvor mange timers praktik har der været tale om ugentligt?  

- Hvad har arbejdet bestået i? 

- Hvilke arbejdsopgaver har praktikanten udført? 

- Hvilken støtte har praktikanten modtaget i forløbet? 

- Har praktikanten været mødesikker? 
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- Har praktikanten udvist fleksibilitet i arbejdet? 

- Har praktikanten haft fravær? 

+ Beskriv hvorfor ovenstående 3 faktorer forholder sig, som det er tilfældet (positive svar: har en 

særlig form for støtte været central for udfaldet? Negative svar: har støtte manglet? Har der været 

personlige årsager (familiære, dårlig søvn etc.?) 

- Har praktikanten brug for særlig støtte for at fungere optimalt? 

- Har praktikanten brug for, at der laves en fast struktur for opfølgning osv.? 

- Hvordan har praktikværten opfattet praktikforløbet? (Hvad har det bidraget med? På hvilke 

områder har det eventuelt været en udfordring? Hvorfor er praktikken ophørt?) ] 

 

[Praktikantens] kommentarer til evalueringen 
[Gennemgå evalueringen sammen med praktikanten, og lad denne tilføje eventuelle kommentarer. 

Hjælpespørgsmål: 

- Hvad synes praktikanten om praktikforløbet? 

- Har praktikanten været glad for arbejdsopgaverne? 

- Føler praktikanten, at han/hun har været i stand til at løse arbejdsopgaverne? 

- Føler praktikanten, at den nødvendige støtte har været til stede i praktikken? 

- Har praktikanten forslag til, hvordan en fremtidig praktik kunne forløbe (endnu) bedre? ] 

 


