Erhvervspraktik/brobygning er igen for alvor kommet på skoleskemaet. Der var lige en sløv
start efter sommerferien, nu er der til gengæld lange ventelister til efterårsugerne.
Forsvaret vil selvfølgelig hjælpe så mange af de elever, der er booket af jer via
bookingsystemet.
Kravet til den unge praktikant er følgende:
8. klasse, der skal de være fyldt 15 år.
9. og 10. klasse, der er alle velkommen.
Eleven må max. være 17 år, derfor kan Forsvaret godt tage nogle af de elever, der går på
Forberedende Grunduddannelse eller tilsvarende.
De skal kunne tale og forstå Dansk.
De skal kunne deltage aktivt.
De skal kunne deltage i en uge uden støtte.
Det hjælper ikke, at få forældre og elever til at kontakte Forsvaret (tjenestesteder, egne
kontakter m.v.), hverken på mail eller telefon. De vil bliver sendt retur til jer, den besked
må I gerne sende ud til vejlederne på skolerne.
De tilmeldte elever bliver også sendt retur til jer, hvis de ikke har modtaget de praktiske
oplysninger om praktikugen om mandag, ugen før praktikken via mail. I vil kunne hente
programmet via bookingsystemet i forhold til brugermanual, hvis eleven er oprettet korrekt.
(Mange af jer har allerede prøvet det, er der enkelte der ikke kan, så skriv en mail til mig,
og jeg kan hjælper jer).
Jeg kan p.t. ikke tage alle de opkald der kommer fra forældre, elever, vejledere samt
tjenesteder, da der er en del af jer, der sender forældre og elever til at ringe direkte til os.
Derfor er min anbefaling til jer, at I skriver en mail til mig (FPS-PRAKTIK@mil.dk), så
kommer I foran i køen.
Når I ansøger om ekstrapladser, må I meget gerne fordele dem lidt rundt i landet i forhold til
vedhæftet liste.
Så er der størst chance for, at jeg kan hjælpe nogle af dem. Der er allerede 410 elever på
ventelisten, derfor kommer jeg ikke til at kunne hjælpe alle, desværre.
Der vil allerede være elever, der ikke kommer afsted i uge 40 og 41 som ønsket.
Vores erhvervspraktik/brobygning skulle meget gerne give de unge en rigtig god oplevelse,
hvor de finder deres egentlige styrke og ikke fortsætter deres vante rolle i en gruppe fra
klassen.
De bedste erfaringer herfra er max. 2 fra en klasse, og er der klassetrin, der har mange fag
sammen, så er det max. 3 fra årgangen.
Tilmelder I dem ved steder, hvor der ikke foreløbigt er planlagt praktik, så kommer de
bagerst i køen.

