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Økonomisk kommentar: Praktikpladser 
 

Nye tal: stadig massiv mangel på praktikpladser 

I november 2014 stod 11.300 elever og manglede en praktikplads i en virksomhed. Det er lige så mange 

elever, som der mangler en praktikplads i en virksomhed som på samme tid sidste år. Selvom flere ele-

ver er i skolepraktik, så betyder de nye tal, at knap 5.000 elever hverken er i skolepraktik eller i virk-

somhedspraktik, hvilket ligeledes er på samme niveau som for et år siden. Faktisk har der siden krisen 

tog fat måned efter måned stået 4-5.000 elever, der ikke kan komme videre på deres uddannelse. Den 

høje mangel på praktikpladser går ikke kun ud over de unge, men det går også udover virksomhederne, 

der om få år ikke kan få den arbejdskraft, der bliver brug for. 

 
12. januar 2015 

 

 

De nye tal for praktikpladssituationen i november måned viser, at over 11.300 unge lige nu mangler en 

praktikplads på en virksomhed. Det fremgår af figur 1A.  

 

Lidt over halvdelen af de unge er i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte på deres uddannel-

se, men 4.800 unge er hverken i skolepraktik eller i praktik i en virksomhed. Så selvom lidt flere elever 

(6 procent ifht. november 2013) er i skolepraktik, er der fortsat næsten 5.000 unge, der ikke kan 

komme videre på deres uddannelse.  

 

Manglen på praktikpladser betyder, at der i november måned stod 1,7 elev og manglende en praktik-

plads hver gang, der var én elev, der indgik en praktikpladsaftale1. Det betyder, at det er mere end dob-

belt så svært at få praktikplads i dag, som før den økonomiske krise. Det fremgår af figur 1B.  

 

Figur 1A. Praktikpladsmanglen 

 
 

 Figur 1B. Nettosøgekvote 

 
 

Anm.: ”Uden for virksomhedspraktik” er incl. elever i SKP.  
Kilde: AE pba. UVM’s databank.  

 Anm.: Figuren viser antallet af praktikpladssøgende (excl. elever i SKP) i forhold til 
antallet af indgåede praktikpladsaftaler i måneden.  
Kilde: AE pba. UVM’s databank.  

 

Der findes ikke oplysninger om, hvorfor tusindvis af unge ikke er i skolepraktik. Der kan være flere år-

sager fx at der mangler skolepraktikpladser i nærområdet, på den enkelte uddannelse eller at den unge 

har takket nej. Ministeriet har sat et arbejde i gang, der i løbet af 2015 skal kortlægge baggrunden for 

at de unge, der ikke er skolepraktik.  

                                                                 
1 Der er tale om et mål, der sætter en bestand (manglen) i forhold til en bevægelse (nye aftaler). Derfor er målet meget følsomt overfor sæsonud-
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Siden krisen satte ind har praktikpladsmanglen været massiv. Måned efter måned har der siden 2010 

manglet omkring 5.000 praktikpladser. Det er dyrt for samfundet, at så mange unge ikke kan finde en 

praktikplads. I bedste fald betyder praktikpladsmanglen at eleverne forsinkes på deres uddannelse, 

men i værste fald dropper de fra, fordi de ikke har en praktikplads. En undersøgelse UVM har foretaget 

viste, at mere end hver anden af de praktikpladssøgende i sommeren 2013 hverken havde fået praktik-

plads eller var søgende 6 måneder efter. De var altså stoppet på den uddannelse, de var i gang med.2  

 

Det er samfundsmæssigt en regning af de store, at så mange unge bremses i deres uddannelse. AE har 

beregnet, at en erhvervsuddannelse giver millioner i afkast set over et livsforløb både for den enkelte, 

men også for samfundet. Unge med en erhvervsuddannelse i ryggen har lavere ledighed og større ind-

tægt end unge, der kun har grundskolen. Den høje praktikpladsmangel de seneste 5-6 år kan derfor 

ende med tab i milliardklassen, hvis de tusindvis af unge, der ikke kan finde praktikplads ender med at 

må gå gennem livet som ufaglærte.   

 

Tal for virksomhedernes villighed til at tage lærlinge som AE har lavet viser, at der er stor forskel hen-

over landet både, hvad angår virksomhedstypen, men også hvor i landet virksomheden ligger. Jyske 

virksomheder og virksomheder inden for byggeriet er langt bedre til at tage del i praktikpladsansvaret 

end virksomheder på Sjælland og virksomheder inden for industri og private servicefag. Det er odiøst, 

at der er så massive forskelle, at mens hver anden tømrermester tager lærlinge, så er det kun hver 

tredje industrivirksomhed eller femte autoværksted, der har lærlinge. Det kommer nemlig i sidste ende 

til at gå ud over virksomhederne, når de ikke vil kunne få den arbejdskraft, de får brug for.    

 

 

For yderligere kommentarer og interviews kontakt: 

Chefanalytiker 

Mie Dalskov Pihl 

Tlf. 33 55 77 20 

Mobil 26 20 40 36 

md@ae.dk 

Kommunikationschef 

Mikkel Harboe 

Tlf. 33 55 77 28 

Mobil 28 36 87 50 

mh@ae.dk 

 
 
 

                                                                 
2 I et svar til Folketinget fra 6. november 2014 oplyser ministeren, at der ikke foretages løbende opfølgnings på de unges status efter de har stået i 

praktikpladskøen, men at årsstatistikken fra 2013 viste, at status for 55 pct. er ukendt, dvs. de er ikke i gang med praktik eller fortsat søgende.  


