
 
   

 
Årlig status på praktikpladsområdet i Københavns 
Kommune i 2021 
 

 

Resumé 

Notatet orienterer om den årlige status på praktikpladsområdet i Kø-

benhavns Kommune. Der sondres mellem kommunens egne uddan-

nelsesaftaler med erhvervsuddannelseselever og erhvervsgrundsud-

dannelseselever samt de uddannelsesaftaler, kommunen har faciliteret 

med private virksomheder. Kommunen har opfyldt alle måltal i 2021. 

Der har været et fald siden 2020 i antallet af praktikpladssøgende unge, 

som ikke har fundet en regulær praktikplads. 

 

Sagsfremstilling 

Københavns Kommunes indsats for at tilvejebringe praktikpladser sker 

overordnet på tre måder: 

 
1) Uddannelsesaftaler med erhvervsuddannelseselever (EUD) indgået 

af Københavns Kommune 
- Disse uddannelsesaftaler etableres ved, at kommunen og de 

kommunale selskaber selv opretter praktikpladser og ansætter 
EUD-elever.  

 
2) Uddannelsesaftaler med erhvervsgrundsuddannelseselever (EGU) 

indgået af Københavns Kommune 
- Disse uddannelsesaftaler etableres ved, at kommunen selv op-

retter praktikpladser og ansætter EGU-elever.  
 

3) Uddannelsesaftaler i private virksomheder gennem styrket virksom-
hedsrettet indsats og indgåelse af partnerskabsaftaler –’Flere private 
praktikpladser’. 

 

Ad 1) EUD-uddannelsesaftaler indgået af Københavns Kommune i 

2021 

Københavns Kommune (KK) er årligt forpligtet til at indgå uddannel-

sesaftaler med elever fra uddannelserne social- og sundhedshjælper, 

social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent, som alle er om-

fattet af en dimensioneringsaftale med Undervisningsministeriet. I 2021 

var KK forpligtet til at oprette i alt 758 dimensionerede pladser. 
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Derudover opretter KK praktikpladser til delvis dækning af eget behov 

for arbejdskraft med en erhvervsfaglig (EUD) baggrund. Til dette har 

der i en årrække været fastsat en årlig kvote på 39 basispladser, som for-

valtningerne selv har finansieret.  

 

Endelig skal de kommunale selskaber årligt oprette og finansiere 

mindst 10 praktikpladser.  

 

I 2021 har de kommunale selskaber1 indgået i alt 64 uddannelsesaftaler, 

hvilket ligger 54 aftaler over måltallet på 10 for året. I alt har forvaltnin-

gerne indgået 912 uddannelsesaftaler, hvilket er 115 flere aftaler end 

måltallet på 797 pladser.  Tabel 1 viser fordelingen af de indgåede afta-

ler på uddannelsestype og uddannelsessted.  

 
Tabel 1. EUD-uddannelsesaftaler indgået af Københavns Kommune i 2021 

Uddannelsestype/ uddannelsessted 
Forvaltninger KK Total 

BIF BUF KFF SOF SUF TMF ØKF I alt Mål Forskel 
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Pædagogisk assistent (PAU)   80           80 80 0 

Social- og sundhedshjælper 
(SSH)          246     246 230 16 

Social- og sundhedsassistent 
(SSA)         519     519 448 71 

Total dimensionerede   80     765     845 758 87 

Ik
ke

 d
im

e
n

si
o

n
e

re
d

e
 

 p
la

d
se

r 

Arborist           1   1     

Datatekniker             1 1 

    

Ejendomsservicetekniker   4           4 

Ernæringsassistent   8   1 7     16 

Gartner           3   3 

Godstransportchauffør           2   2 

Kontorassistent 9 5 4 8 2 1 9 38 

Tandklinikassistent   1     1     2 

Total ikke-dimensionerede 9 18 4 9 10 7 10 67 39 28 

Total i forvaltningerne 9 98 4 9 775 7 10 912 797 115 

Kommunale selskaber 64 10 54 

Alle erhvervsuddannelseselever i KK inkl. kommunale selskaber 976 807 169 

 *Antallet af praktikpladser, som kommunerne skal oprette til de dimensionerede uddannelser, er fastlagt 
gennem aftaler ml. Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening. Hvad angår de ikke-dimen-
sionerede uddannelser fastlægger kommunerne selv, hvor mange praktikpladser, de opretter. 
Kilde:  Antal uddannelsesaftaler indgået i perioden 1. januar-31. december 2021 for hele kommunen.er 
opgjort af Uddannelse København i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

 

 
1 De kommunale selskaber, som har indgået EUD-uddannelsesaftaler, er Hovedsta-

dens Beredskab I/S, HOFOR-koncernen, CMP (Copenhagen Malmö Port AB), BIO-

FOS, I/S Vestforbrænding, Trafikselskabet Movia, Udviklingsselskabet By & Havn I/S, 

I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og Metroselskabet I/S. 
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Baggrunden for årets resultat er følgende: 

 

De dimensionerede pladser 

Indgåelsen af uddannelsesaftaler til de dimensionerede pladser 

(SOSU- og PAU-uddannelserne) udgør samlet 845 pladser, hvilket er 

87 pladser over det målsatte. Det er i særlig grad til social-og sundheds-

assistentuddannelsen, at dimensioneringen er blevet overopfyldt. Det 

hænger sammen med, at I 2021 er man begyndt at ansætte elever fra 

grundforløb 2 (GF2) i stedet for tidligere først fra hovedforløbet (HF). 

Det betyder, at GF2-ansættelserne tæller med fra det år, hvor eleverne 

starter på grundforløb 2 og ikke som tidligere, først når de starter på ho-

vedforløbet. 

 

De ikke-dimensionerede pladser 

I alt 67 uddannelsesaftaler er indgået på de ikke-dimensionerede plad-

ser på baggrund af et budget til 39 basiselever. Budgettet til finansierin-

gen af forvaltningernes 39 basispladser blev i 2019 samlet i Uddannelse 

København, hvilket har medført en bedre udnyttelse af elevlønsmidler-

ne, som tidligere lå i de enkelte forvaltninger. Midler frigjort ved frafald 

kan anvendes til nye uddannelsesaftaler, hvilket har resulteret i 28 afta-

ler over målet. 

 

De kommunale selskaber 

I de 11 KK-selskaber er der indgået i alt 64 erhvervsuddannelsesaftaler i 

2021. Det samlede måltal for de kommunale selskaber er 10. Måltallet 

blev fastsat med en indstilling til BR i 2012. De seneste år har måltallet 

været overopfyldt.  En fordeling af erhvervsuddannelsesaftalerne på 

tværs af de kommunale selskaber fremgår af bilag 1. 

 

Ad 2) EGU-uddannelsesaftaler indgået af KK i 2021  

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en erhvervskompetencegivende 

uddannelse, der indeholder et skoleforløb og et praktikforløb, hvor sko-

leforløbet kun må udgøre 20-40 uger af det toårige forløb. Med etable-

ringen af den Forberedende GrundUddannelse (FGU) pr. 1/8-2019, er 

EGU’en rykket ud af det kommunale regi og er nu det ene af i alt  spor i 
FGU’en. 
 

Kommunen skal opfylde et lovkrav om praktikpladser til alle EGU-elever. 

Kommunen har i 2021 stillet EGU-elevpladser til rådighed for samtlige 

EGU-elever med behov, hvormed lovkravet blev opfyldt. Pr. december 

2021 var der 53 kommunale EGU-elever som følge af færre EGU-elever 

ved overgangen til FGU. Til sammenligning var der i 2020 på samme 

tidspunkt 191 pladser. 

 

 

 



 

Uddannelse København - Ledelsessekretariatet  4/5 

 

 

Ad 3) Status for indsatsen ’Flere private praktikpladser’  
I budgetaftale  blev der afsat midler til initiativet ”Flere private prak-
tikpladser” for perioden -2016. I budgetaftale 2017 blev der afsat 2 

mio. kr. til at videreføre initiativet i 2017-  under overskriften ”Pri-
vate praktikpladser”. I budgetaftalen  blev der afsat yderligere ,  
mio. kr. for at videreføre initiativet i 2019-2020. Med Budget 2021 blev 

der afsat 2,2 mio. kr. årligt til at videreføre indsats til 2024.  

 

Målet med indsatsen er, at kommunen gennem en styrket virksomheds-

rettet indsats og indgåelse af partnerskaber med relevante brancheor-

ganisationer skal facilitere nye uddannelsesaftaler i private virksomhe-

der. Målgruppen for indsatsen er 15-29-årige københavnere med af-

sluttet grundforløb på en erhvervsuddannelse, der i to måneder eller 

længere forgæves har søgt praktikplads, herunder også unge i skole-

praktik. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansvar for ini-

tiativet, som indgår i handleplanen for erhvervs- og vækstpolitikken. 

 

Indsatsen er motiveret af, at denne gruppe unge uden en ekstraordinær 

indsats med stor sandsynlighed aldrig gennemfører en erhvervs-kom-

petencegivende uddannelse. Derudover, at unge med uddannelsesaf-

tale (praktikplads) har en markant højere beskæftigelsesgrad, som ny-

uddannede end unge med skolepraktik[1]. 

 

Med Integrationshandleplan 2019-22 er der afsat 0,8 mio. kr. årligt til en 

4-årig indsats for flere lære- og elevpladser til unge med etnisk minori-

tetsbaggrund. Formålet er at sikre, at der etableres flere lære- og elev-

pladser for unge med minoritetsbaggrund, så frafaldet på erhvervsud-

dannelserne mindskes. Målsætningen for denne indsats er 50 uddan-

nelsesaftaler årligt.  

 

Tabel 2. Uddannelsesaftaler i perioden 2013-2021 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2013-

2021 

Måltal  74 185 339 309 133 133 193 183 183* 1.549 

Resultat 151 417 485 390 210 163 179 193 235 2.423 

Differens 77 232 146 81 77 30 -17 10 52 688 

 

Note: * Målsætning på 183 aftaler sammensætter sig af 133 aftaler, som er målsæt-

ningen i indsatsen ”Private praktikpladser” og 50  aftaler med unge med minoritets-

baggrund, som er målsætningen for den særlige indsats for at hjælpe unge med mi-

noritetsbaggrund, der mangler en praktikplads.  

 
[1] Unge uden praktikplads kan gennemføre uddannelsen som skolepraktik i 55 af de 

104 uddannelser, de øvrige forudsætter uddannelsesaftale. Med afsluttet grundfor-

løb er der altid mulighed for at vælge mellem flere uddannelser, der kan gennemfø-

res som skolepraktik. Skolepraktik betragtes som nødløsning for at sikre uddannelses-

garanti til alle med afsluttet grundforløb.  
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Af tabel 2 fremgår det, at der i 2021 blev indgået 235 uddannelsesafta-

ler. Målet på 133 uddannelsesaftaler for den generelle indsats for pri-

vate praktikpladser og målet på 50 uddannelsesaftaler for den særlige 

indsats for unge med minoritetsbaggrund blev begge opfyldt. I perio-

den 2013-2021 blev der indgået 2.423 aftaler, mens måltallet var 1.549. 

 

Praktikpladssituationen i København ultimo 2021 

Ifølge Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik var der pr. de-

cember 2021 registreret 33 praktikpladssøgende (med afsluttet grund-

forløb) under 25 år med bopæl i KK, jf. tabel 3. Herudover var 274 unge 

i skolepraktik. Dermed havde i alt 307 unge københavnere endnu ikke 

fundet en regulær praktikplads pr. november 2021. Det er et fald på 173 

praktikpladssøgende ift. 2020. Stigningen i 2020 kan formentligt tilskri-

ves, at corona havde sat megen aktivitet på pause. Med den undtagelse 

er der tale om, at der siden 2017 har været en positiv tendens med færre 

unge uden praktikplads i København. 

 
Tabel 3: Unge under 25 år uden praktikplads med bopæl i KK 2017-2021   

 Antal/måned 
Dec. 
2017 

Dec. 
2018 

Dec. 
2019 

Dec. 
2020 

Dec. 
2021 

Unge uden praktikplads 127 67 71 102 33 

Unge i skolepraktik 398 387 323 378 274 

Alle praktiksøgende unge 525 454 365 480 307 

Note: Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik afgrænser antallet af 
unge uden praktikplads og unge i skolepraktik til aldersgruppen under 25 år. 
Opgørelsen viser praktikpladssituationen ultimo december måned de viste år. 
Undervisningsministeriet opgør kun praktikpladssøgende, som har afsluttet 
grundforløbet på en erhvervsuddannelse. Kilde: Praktikpladsstatistik, februar 
2021, Undervisningsministeriet. 

 

Økonomi 

Ved Budget 2021 blev der afsat 2,2 mio. kr. årligt til at videreføre indsats 

”Private praktikpladser” til 2024. 

 

Videre proces  

ØU vil primo 2023 blive forelagt en status på praktikpladssituationen i 

Københavns Kommune for 2022. 

 

Bilag 

Bilag 1. Erhvervsuddannelsesaftaler indgået i selskaber i 2021. 

 

 
 

 



 
   

 

Erhvervsuddannelsesaftaler (EUD) i Københavns Kommunes  
selskaber i 2021 
 
 

Selskab  Årsværk Perso-
ner 

Lærlingetype   

Udviklingsselskabet  

By & Havn I/S 

 

 

CMP (Copenhagen 

Malmö Port AB)* 

3 

 

 

 

10 

3 

 

 

 

11 

2 kontorelever 

1 teknisk designer 

elev  

 

2½ havneelever 

7 havnearbejdere på 

havne- og terminal-

uddannelsen 

½ kokkeelev 

 

Metroselskabet I/S  1 1 1 IT-supportelev  
HOFOR-koncernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFOS** 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 procesoperatør-

lærling 

2 elektrikerlærlinge 

1 økonomielev 

1 IT supporterelev 

1 teknisk designer 

elev 

1 administrativ elev  

1 praktikant fra kata-

strofe- og risikoma-

nageruddannelsen  

1 praktikant indenfor 

miljøteknologi 

1 praktikant som mil-

jøplanlægger  

1 landmålerprakti-

kant  

4 maskinmester-

praktikanter 

1 ingeniørpraktikant  

 
1 procesoperatør-
lærling 
1 smedelærling 
2 maskinmester-
aspiranter  
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Selskab  Årsværk Perso-
ner 

Lærlingetype  

Trafikselskabet 

Movia  
3 3 1 økonomielev 

1 HR-elev 

1 caterelev  

 

Hovedstadens  

Beredskab I/S 

 

 

 

20 20 6 behandlermerit-

elever  

2 personvogns- 

mekanikerelever 

12 redder elever 

Arena CPHX P/S 

 

0 0  

CTR I/S  0 0   
I/S Vestforbrænding 

  

4 4 1 elektrikerlærling 

1 automatiktekniker-

lærling 

2 praktikanter fra ka-

tastrofe- og risiko-

managementuddan-

nelsen   
I/S Amager Ressource 

-center (ARC) 

2 

  

2  1 kontorelev 

1 chaufførlærling  
 

I alt  
 

63 
 

64 
 

  
*Copenhagen Malmö Port er et joint venture selskab med deltagelse 

af By & Havn (50 pct.) og Malmö stad m.fl.  

**BIOFOS er et (67,6 pct. ejet) datterselskab i HOFOR-koncernen. 
 

 

 

 

 


