
Krav til elever, som ønsker praktik ved forsvaret: 

 

 

Eleven skal være fyldt 15 år ved praktikstart – og må max være 17 år. 

 

Praktik er et individuelt tilbud til den enkelte elev 

Eleven skal derfor ALTID kunne ta’ af sted alene! Man kan godt ønske at komme af sted sammen med en 

kammerat, men det er ikke altid ønsket kan opfyldes. Desuden bliver I alligevel skilt ad, når I er på de for-

skellige øvelser ved forsvaret. (Det samme gælder, hvis kammeraten bliver syg eller forhindret af anden 

årsag – så forventes det, at den anden stadig deltager i praktikken!) 

 

Der er ikke garanti for at komme et bestemt sted hen 

Man kan ønske at komme til et bestemt værn (hæren, flyvevåbnet eller søværnet), men ikke regne med at 

det altid bliver opfyldt. Det er det samme program, som erhvervspraktikanten skal igennem ved alle værn. 

Man kan blive sat på ventelisten, hvis der ingen pladser er, når man søger – og så tager man den plads man 

nu bliver tildelt. 

 

Hvis eleven ikke bruger den tildelte plads ved forsvaret, så er der ikke mulighed for at komme af sted på et 

senere tidspunkt! Kun hvis eleven er blevet akut syg eller er kommet alvorligt til skade, gives der en ny mu-

lighed, hvis der er ledige pladser. 

 

Grundlæggende krav fra forsvaret 

✓ Du skal kunne lide at være fysisk aktiv  

✓ Du behøver ikke være dansk statsborger, men du skal tale og forstå dansk  

✓ Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme)  

✓ Du må ikke have sukkersyge, epilepsi, hjertefejl, astma eller andre sygdomme, der er medicin-

krævende  

Der kan max komme to elever af sted fra samme skole. 

 

Eleven/forældre skal selv lægge penge ud for transport til praktikstedet i første omgang. Efter praktikugen 

afleveres billetterne til skolens kontor, som sørger for at refundere pengene på forældrenes nemkonto. 

 

 


