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UDLANDSPRAKTIK

Du har fået mulighed for at komme til___________
_______________________________ i praktikperiode: 
_________________________
    
Du skal starte i praktik i udlandet d.______ og den sidste dag 
i praktikken under udstationeringen er d. _______

Udstationeringsperioden skal have en varighed af mindst 1 
måned.
Ud- og hjemrejse skal ligge uden for denne periode. Des-
uden skal du sørge for at starte i din praktik dagen efter, du 
kommer til landet.

Du må altså ikke rejse hjem tidligere, end aftalt med din 
koordinator, selvom praktikstedet siger god for det. Over-
holdes ovenstående ikke, kan ansættende myndighed ikke 
søge tilskud til din løn.

Rejsen
Når din koordinator giver dig grønt 
lys, skal du selv bestille dine fly/tog-
billetter. Det er vigtigt at afvente 
grønt lys, idet praktikstedet i udlan-
det skal have accepteret perioden 
for praktikken.

Du skal gemme dine billetter/boar-
dingkort, så du kan dokumentere 
dine rejsedage. Disse skal du sende 
til din ansættende myndighed, når 
du kommer hjem.

Økonomi
Når du rejser med Erasmus+, vil du få 
tilskud til din rejse, som skal anvendes 
til rejse/kost/logi. Beløbet er et tilskud, 
så det der kommer ud over er for egen 
regning.
70% af beløbet udbetales før afrejse, 
30% udbetales, når du er kommet hjem 
og har evalueret opholdet.



UDLANDSPRAKTIK

Praktikken
Det er forskelligt fra sted til sted hvilket praktikophold der tilbydes.
(plejehjem/hjemmepleje/sygehus – børnehave/børnehaveklasse/
handicapinstitutioner)
Når vi aftaler dit praktikophold – aftaler vi:

• du er udstationeret 1 måned.
• du skal følge deres arbejdstider nogenlunde, men dog med et  
 timetal på ml. 32-35 timer. Det vil give dig mulighed for at se  
 og bruge lidt tid på kulturen/lokallivet.

Din koordinator i Danmark skal have kontakt til en kontaktperson fra 
praktikstedet, som kan kontaktes (på engelsk eller dansk). Du og koordi-
natoren skal sikre jer, at praktikstedet er relevant for dig i din uddannel-
se. 
Når vi aftaler dit praktikophold med praktikstedet – aftaler vi: 
• At praktikstedet er inden for et af nævnte områder med opgaver 

svarende til disse.
• At du er udstationeret en måned og datoer aftales.
• At du skal følge deres arbejdstider nogenlunde, men dog med et 

timetal på mellem 32-35 timer. Det vil give dig mulighed for at lære 
kulturelle kompetencer i pågældende land. 

Husk



Forsikringer

Logi:
Det er meget forskelligt, hvor 
man kan bo.

Transport i værtslandet:
Du betaler selv al transport i 
udlandet. 
Værterne vil måske kunne hjæl-
pe dig med, at få fordelagtige 
buskort eller lign.

Uniformer/ beklædning:
Det er forskelligt fra land til 
land, hvordan dette spørgsmål 
håndteres. Aftales med værten/
praktikken i udlandet.

Sprogtest:
Du skal ca. 3 uger inden, du rej-
ser, lave en engelsk sprogtest 
via et link, du får tilsendt. Når 
du kommer hjem fra praktikop-
holdet, får du igen et link til en 
ny test, som du skal gennemfø-
re. 
Testen skal ses som en før- og 
eftertest, som bruges som 
dokumentation på udvikling af 
dine sproglige færdigheder i en 
globaliseret verden.

Evaluering:
Når du kommer hjem fra prak-
tik, skal du delagtiggøre andre i 
dit ophold i udlandet. 

Skolen forventer
• Du er helt afklaret med, at det kræver en ekstra 

indsats at tage praktik i udlandet.
• Du deltager i forberedelsen og tager en stor del af 

ansvaret herfor.
• Du tager af sted positiv og åben, overfor at møde 

en anden kultur og få det bedst mulige ud af dit 
ophold.

• Du er gæst i det pågældende land/ praktiksted.
• Du arbejder med ”learning outcome” under ophol-

det.
• Du får underskrevet dit mobilitetsbevis.
• Du kan rumme usikkerhed mht. planlægning af, 

hvor du skal hen, og detaljer om hvordan der er i 
udlandet.

• Du er indforstået med, at forholdene kan være 
meget anderledes end i Danmark.

• Du skal medbringe et gyldigt blåt sygesikrings-
kort, som du kan bestille hos borgerservice. 

• Du er på rejsen/udstationeringen arbejdsskade-
forsikret af din ansættende myndighed i Dan-
mark. 

• Du får af ansættende myndighed en basisfor-
sikring. Du skal henvende dig til din ansætten-
de myndighed ca. 1 måned før afrejse, for at få 
denne forsikring, og få information om  
hvad den dækker.

Du skal tegne to ekstra forsikringer, - som er Er-
hvervsansvarsforsikringer i tilfælde af, at du kom-
mer til at gøre skade på andre. 
Det gør du hos Dr. Walter på følgende hjemmeside:
• For alle elever: Pro Trip World-H - http://www.

protrip-world-liability.com/ 
• For elever til og med 39 år: Pro Trip World 

http://www.protrip-world.com/ 
• For elever på 40 år og derover: SECUTIVE htt-

ps://www.esecutive.com/drwgs4/?selected_lan-
guage=eng

Dato for denne henvendelse:_____________

Hvis du kommer til skade, er det vigtigt at du 
kontakter forsikringsselskabet/ansættende myn-
dighed, og at du sørger for at få dokumentation i 
forhold til udlæg til lægebesøg mm.

UDLANDSPRAKTIK


