SUS
Det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice

Kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder for Uddannelsen som Sikkerhedsvagt
Kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder for elever, der er under uddannelse som
Sikkerhedsvagt, i henhold til undervisningsministeriets Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til
sikkerhedsvagt nr. 466 af 20. april 2020.

Godkendelseskriterier
1.

Virksomheden skal have autorisation til at drive vagtvirksomhed eller være en
offentlig institution med tilsvarende arbejdsopgaver, dog uden at være omfattet af
vagtlovgivningen.

2.

Virksomheden/institutionen skal kunne dokumentere, at arbejdspladsen er
velorganiseret og som hovedregel have været i drift i minimum 3 år.

3.

Arbejdsområdet skal være så alsidigt, at eleven kan uddannes og opnå begyndende
rutine i de arbejdsprocesser, der indgår i uddannelsen. Ligeledes skal der, som
minimum være elektroniske kontrolsystemer samt relevant kommunikationsudstyr.

4.

Virksomhedens/institutionens samlede antal ansatte (inkl. ledelse) må som hovedregel
ikke være mindre end 10 personer.

5.

Der skal i Virksomheden/institutionen til stadighed være mindst 2 fuldtidsansatte
medarbejdere, der behersker de opgaver, som eleven skal uddannes i.

6.

Der skal udpeges en uddannelsesansvarlig for henholdsvis ledelse og medarbejdere.

7.

Virksomheden/institutionen skal udfylde og fremsende de praktikerklæringer, som
følger med praktikreglerne.

8.

Virksomhedens/institutionens godkendelse kan tages op til vurdering, hvis der sker
væsentlige ændringer i virksomhedens/institutionens drift.

Antal elever
Når virksomheden/institutionen opfylder kriterierne ovenfor kan den godkendes til at uddanne 1
elev ad gangen.
For hver yderligere 5 fuldtidsansatte kan virksomheden/institutionen godkendes til endnu 1 elev.
Øvrige forhold
Det faglige udvalg – eller det lokale uddannelsesudvalg efter bemyndigelse – kan besigtige en
virksomhed i forbindelse med afklaring af godkendelsesspørgsmålet.
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Godkendelsen er gældende i 5 år.
Hvis virksomheden/institutionen ikke har haft en elev i 5 år nedlægges godkendelsen af
praktikpladsen.
En godkendelse kan i mindre omfang være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse
på skole eller i en anden virksomhed eller institution, enten i kombination, hvor to eller flere deles
om uddannelsesforløbet eller ved udstationering, hvor den ansvarshavende virksomhed eller
institution udstationerer eleven i en bestemt periode med et bestemt uddannelsesformål.

For yderligere oplysninger og lovgrundlag henvises til
- Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 957 af 19. september 2019.
- Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen, Bek. nr. 570 af 7. maj 2019.
- Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af
praktikvirksomheder, BEK. nr. 26 af 15. januar 1991 med senere ændringsbekendtgørelse,
BEK. nr. 1256 af 29. december 2003.
- Bekendtgørelse om Ankernævnet vedrørende praktikvirksomheder, BEK. nr.1517 af 13.
december 2007.

Disse kriterier har gyldighed for alle aftaler, der indgås pr. dags dato

April 2020
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