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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/togbilletter. Det er vig-
tigt at afvente grønt lys, idet 
praktikstedet i udlandet skal 
have accepteret perioden for 
praktikken.

Du skal gemme dine billetter/bo-
ardingkort, så du kan dokumen-
tere dine rejsedage. Disse skal du 
sende til din ansættende myn-
dighed, når du kommer hjem.

Økonomi
Når du rejser medPIU, vil din ansætten-
de myndighed kunne søge om tilskud 
til dine rejseudgifter og til din løn, i den 
måned du der udstationeret. 
Du skal således selv afholde udgifter til 
kost og logi, og evt. betaling til de per-
soner der har hjulpet dig med at plan-
lægge rejsen.
Du skal aftale med ansættende myndig-
hed, hvordan du bestiller rejsen – om de 
vil gøre det for dig, eller om du skal gøre 
det, og dermed selv lægge penge ud.
Du kan selv oplyse til skat, at du har 
dobbelthusførelse i praktikperioden, Du 
vil derfor via din skat (dit skattefradrag) 
kunne få et beløb på ca. 600kr/dag. Du 
skal selv kontakt skattevæsnet herom. 
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Praktikken
Du skal primært selv finde dit praktiksted. 
Du kan enten:
• Kontakte et bureau der arrangerer studierejser
• Hvis du kender en person i pågældende land, bede denne om at 

være   behjælpelig med at finde et praktiksted
• Selv kontakte et praktiksted i udlandet

Vi har indimellem nogle kontakter vi kan henvise til, afhængig af 
hvor du vil hen. 
Du skal have et praktiksted indenfor:
SSA – plejehjem/hjemmepleje/sygehus/psykiatri
PA – børnehave/børnehaveklasse/handicapinstitutioner.

Din koordinator i Danmark skal have kontakt til en kontaktperson fra 
praktikstedet, som kan kontakte (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



• Du skal medbringe et gyldigt blåt sygesik-
ringskort, som du kan bestille hos borgerser-
vice. 

• Du er på rejsen/udstationeringen arbejdsska-
deforsikret af din ansættende myndighed i 
Danmark. 

• 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 
Erhvervsansvarsforsikringer i tilfælde af, at du 
kommer til at gøre skade på andre. 
Det gør du hos Dr. Walter på følgende hjemmesi-
de:
• 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 

https://www.esecutive.com/drwgs4/?selec-
ted_language=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.

Forsikringer
UDLANDSPRAKTIK

Logi:
Du skal selv søge for logi.

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

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

Evaluering:
Når du kommer hjem fra praktik, 
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 opholdet.
• 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.


