
Elevens navn

Cpr.nr. (alle 10 cifre)

Elevens mobilnr.

Elevens navn

Cpr.nr. (alle 10 cifre)

Elevens mobilnr.

Elevens navn

Cpr.nr. (alle 10 cifre)

Elevens mobilnr.

Elevens email

Hjemmets tlf.nr.

Klasse

Klasselærer

Klasselærer email

Forældre email 

Skole

Du skal sende udfyldt skema i brev til: UU Aarhus  - Alice Jansson  - Værkmestergade 13A, 8000 Aarhus C eller scan 
og mail til alja@aarhus.dk

(elevens underskrift)         (hjemmets underskrift) (klasselærers underskrift)
Bemærk:

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 151 til § 20.72.26 på 

Finansloven for 2014 fastsættes: Forvolder eleven skade, eller kommer eleven selv til skade under erhvervspraktikopholdet, dækkes eventuelle 

erstatningskrav af staten efter en særlig erstatningsordning. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning
for Samsø og Aarhus kommuner
Værkmestergade 13A, 8000 Aarhus C

Erhvervspraktik (hvis du selv har fundet en plads)

Virksomhedens navn 
Virksomhedens CVR nummer og evt. P nummer

Helbredsmæssige bemærkninger fx dårlig ryg, nedsat hørelse/syn o.lign.:

Ja, hvilke

Nej

cbk april 18

Erhvervspraktik

Virksomhedens adresse

Virksomhedens telefonnummer

Virksomhedens email

Kontaktperson i virksomheden

Erhverv - skriv i hvilket fag vil du i praktik

Tidspunkt - skriv uge/datoer og mødetider

Anden aftale

Alle felter skal udfyldes, før praktikken kan formidles.

file:///mailto:alja@aarhus.dk

Du skal sende udfyldt skema i brev til: UU Aarhus  - Alice Jansson  - Værkmestergade 13A, 8000 Aarhus C eller scan og mail til alja@aarhus.dk
(elevens underskrift)
        (hjemmets underskrift)
(klasselærers underskrift)
Bemærk:
Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 151 til § 20.72.26 på Finansloven for 2014 fastsættes: Forvolder eleven skade, eller kommer eleven selv til skade under erhvervspraktikopholdet, dækkes eventuelle erstatningskrav af staten efter en særlig erstatningsordning. 
Ungdommens Uddannelsesvejledning
for Samsø og Aarhus kommuner
Værkmestergade 13A, 8000 Aarhus C
Erhvervspraktik (hvis du selv har fundet en plads)
Helbredsmæssige bemærkninger fx dårlig ryg, nedsat hørelse/syn o.lign.:
cbk april 18
Erhvervspraktik
Alle felter skal udfyldes, før praktikken kan formidles.
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