Studerendes fulde navn:
Uddannelsens navn:
Praktiksted:
Kontaktperson på praktikstedet:

AFTALE OM PRAKTIKFORLØB
PRAKTIKFORLØBETS OMFANG
Forestilling/produktion:
Periode: Fra

til

LÆRINGSMÅL
Praktikken indgår som en del af et samlet uddannelsesforløb og har fokus på den studerendes læring i en professionel sammenhæng. Praktikkens omfang afspejler den arbejdsbelastning, som kræves af den studerende i dette forløb på uddannelsen.
Læringsmålene for praktikophold indebærer, at den studerende ved praktikkens
afslutning kan:

Indsæt punktopstilling med de relevante læringsmål fra studieordningen og/eller andre
godkendte læringsmål

FORPLIGTELSER
Praktikstedet forpligter sig til at tilbyde den studerende opgaver, der knytter sig til fagområdet og opfyldelsen af ovenstående læringsmål.
Den studerende forpligter sig til at følge praktikstedets regler for forberedelse og fremmøde inden for rammerne af denne aftale.
Uddannelsen forpligter sig til at sørge for, at den ansvarlige for uddannelsen eller en relevant underviser er i løbende kontakt med den studerende under praktikforløbet.
Uddannelsen og praktikstedet forpligter sig i fællesskab til, hvor det er muligt, at arrangere en ”mentor”-ordning, hvor den studerende indgår i et partnerskab med en relevant
person fra den pågældende forestilling/produktion, så faglig sparring i forhold til læringsmålene løbende sikres.

LØN

Praktikopholdet er lønnet

u lønnet

Ved lønnet praktik indgår teateret og praktikanten en lønaftale herom, som er scenekunstskolen uvedkommende. Skolen har oplyst den studerende om, at der ikke må
modtages SU i den periode, hvor der modtages løn for praktikopholdet.
Ved ulønnet praktik må praktikstedet yde den studerende en erkendelighed på op til
3.000 kr. pr. måned for påskyndelse af opholdet, uden at den studerende behøver at
afmelde sin SU.
Praktikstedet må både ved lønnet og ulønnet praktik refundere dokumenterede udgifter i
relation til praktikopholdet som fx husleje, rejseudgifter og forsikringsudgifter, uden at det
får konsekvenser for den studerendes SU.

FORSIKRINGSFORHOLD
Hvis den studerende kommer til skade under praktikopholdet, vil vedkommende være
dækket af praktikstedets lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Ligeledes skal praktikstedet
dække evt. skader, som den studerende laver på tredjemand efter de almindelige forsikringsretlige bestemmelser. Dette gælder ikke, hvis den studerende har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

OPHAVSRET
Samtlige udnyttelsesrettigheder til forestillingen/produktionen tilhører praktikstedet. Den
studerende bevarer ophavsretten til den originale idé og har krav på at blive navngivet i
forbindelse med, at værket bliver gjort tilgængeligt for offentligheden. Genbruges den
originale idé i en efterfølgende reproduktion, skal den studerende særskilt honoreres
herfor.
Det bemærkes, at materialet ikke må gøres tilgængelig for offentligheden på en krænkende måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for den kunstneriske anseelse
eller egenart. Fotos og dokumentation fra forestillingen skal vederlagsfrit kunne benyttes i den studerendes skriftlige og digitale materialer og på praktikstedets kommunikationsplatforme.

UNDERSKRIFTER
Den studerende
Navn:
Uddannelse:
Dato:
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For praktikstedet
Navn:
Stilling:
Dato:

For DDSKS
Navn:
Stilling:
Dato:

