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GODE RÅD
TIL DIN
ERHVERVS
PRAKTIK

KOM TIL TIDEN

SIG ”HEJ”
TIL DEM DU MØDER

Du bliver måske vist rundt på arbejdspladsen,
eller måske skal du spise morgenmad med
alle de andre ansatte. Det er en rigtig god
idé, at du siger hej til alle, giver dem hånden
og fortæller, hvad du hedder. Prøv også
at lære navnene på dem som du skal være
meget sammen med. Vær interesseret og stil
spørgsmål, såsom ”Hvad laver du i virksomheden?”, ”Hvad kan du bedst li’ ved dit
arbejde?”, ”Hvad er hårdt ved dit arbejde?”,
”Hvordan har du uddannet dig?”

Det betyder bare så meget, at du gør
et godt indtryk allerførste dag på din
praktikplads. Sørg for, at du kommer af
sted hjemmefra i så god tid, at du ikke
kommer for sent, hvis bussen er forsinket, eller du bare ikke kan finde vej. Husk
at ha’ styr på, hvor du skal møde ind. Hvis
alt bare spiller og du lander på adressen i
vildt god tid, så kan du godt gå en ekstra tur
om bygningen eller bare hænge lidt ud...

NYT STED
NYE REGLER..!

GØR DIG SPILBAR

Ligesom en fodboldspiller skal gøre sig
spilbar på banen, så skal du også huske at
gøre dig spilbar på praktikpladsen. Når du
mangler noget at tage dig til, så fortæl at du
er klar til nye udfordringer. Vis initiativ og
interesse – jo mere du spørger, jo mere får
du ud af dit forløb! Så enkelt er det.

GØR DIG UMAGE

Det er meget simpelt; Hvis du koncentrerer
dig og sætter dig ind i det, der bliver sagt på
din praktikplads, så bliver det meget sjovere.
Du får lov til mere og får endnu flere gode
erfaringer med dig. Du behøver ikke være
den hurtigste til at løse en opgave som er ny
for dig. Begynd med at løse den opgave du
bliver stillet godt - så kan du sætte tempoet
op når du er mere sikker på hvad du skal.

Hvornår skal du møde og hvornår har du
fri? Skal du selv have mad med, eller er
der en kantine? Er der regler om hvad tøj
du kan have på? Er det mon okay at bruge
sin mobil i arbejdstiden? Du kan jo naturligvis ikke vide, hvilke regler der gælder.
Spørg bare - det er god stil! ;-)

HUSK AT
SIGE FARVEL HVER DAG

Det er altså bare god stil at sige ”Tak for i dag
– vi ses i morgen” hver dag du får fri. På din sidste
dag skal du huske at sige farvel og tak til alle på
din praktikplads – gi’ dem hånden ligesom da du
startede i din erhvervspraktik. Hvis det har været
en fed uge, kan du jo tage en lille kage eller lignende
med, men du behøver det ikke! Bare du husker at
sige pænt tak for denne gang. Som en god afslutning kan du fortælle dem lidt om: Hvilke dele af
jobbet du kunne li’, hvad du har fået ud af at være
hos dem, og hvad du synes de har været gode til...
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