PRAKTIK I UDLANDET (PIU)
Brænder du for at udforske et andet land og en anden kultur? Så tag en del af din
erhvervsuddannelse i udlandet.
Rigtig mange elever benytter sig hvert år af muligheden
for at komme i praktik i udlandet som en del af deres
uddannelse. Ud over selve opholdet og oplevelsen er et
praktikophold i udlandet med til at:
• forbedre dine sprogkundskaber
• udvikle din selvstændighed
• lære dig nye arbejdsmetoder
• udvide din vennekreds
• give dig større forståelse for andre kulturer
• give dig de faglige og personlige kvalifikationer, som
virksomhederne søger, når jobbene skal besættes.

Skoleudsendelse eller udstationering
Du kan komme i praktik i udlandet på to måder. Udsenderen kan enten være en dansk erhvervsskole eller en
arbejdsgiver.
• Skoleudsendelse, hvis du ikke har en dansk
praktikplads.
• Udstationering, hvis du har en dansk praktikplads.
Det vil sige, at du har mulighed for at komme i praktik i
udlandet efter Grundforløb 2 – også selvom du endnu ikke
har fundet en praktikplads. Du har også mulighed for at
søge praktik i udlandet, hvis du er i skolepraktik.

Vælger du at tage til udlandet uden en dansk praktikplads,
får du løn efter vilkårene i det land, du rejser til. Lønnen er
oftest væsentlig lavere end den, du ville have fået i en
praktikplads i Danmark – men det er skatten som regel
også. Leveomkostningerne kan også være lavere.
Derudover kan du få tilskud fra AUB til mange af de
udgifter, du har i forbindelse med dit praktikophold i
udlandet.

Varighed
Opholdet kan variere fra 1 måned og op til 2 år, og du har
mulighed for at tage flere af dine praktikperioder – eller
alle dine praktikperioder – i udlandet.
(Ved et praktikophold i udlandet under 1 måneds varighed,
udbetales der ikke nogen støtte fra AUB).

Sådan gør du
Det kræver forberedelse og planlægning at finde en praktikplads i udlandet. Derfor er det vigtigt at begynde i god
tid. Det bedste sted at starte er hos din PIU-koordinator,
og medmindre der allerede er nogen, der søger en elev, så
kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med at planlægge,
hvordan du selv finder en praktikplads.

Økonomi

Du kan også bruge dit private netværk. Måske har din
familie, venner eller bekendte kontakter i det land, du
gerne vil arbejde i. Under hele forløbet kan PIU-koordinatoren og dine sproglærere vejlede dig og hjælpe dig med at
skrive ansøgninger, udfylde CV, søge økonomisk tilskud og
indgå ansættelsesaftale.

Du kan få praktikophold i udlandet godkendt som en del af
din erhvervsuddannelse og dermed modtage økonomisk
tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

HANSENBERG – bliv dig selv

• Ved skoleudsendelse udbetales tilskuddet til dig.
• Ved udstationering udbetales tilskuddet til din danske
arbejdsgiver.

Flere informationer
Kontakt din PIU-koordinator, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at komme i praktik i udlandet.
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