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Oktober + november 2020 
 Tilmelding til PIU 
02.10.2020 Frist for tilmelding til PIU Tyskland. 
16.11.2020 Frist for tilmelding til PIU Storbritannien/Irland/Luxembourg.  
 Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til PIU-Sekretariatet underskrevet af eleven og  
 skolen/PIU-koordinatoren.  
 
OBS! Tilmelding til Tyskland skal vedlægges karakterudskrift på dansk + foto. 
  
OBS! Tilmelding til Storbritannien/Irland/Luxembourg skal vedlægges en kort ansøgning (ca. en side) 
 på dansk eller engelsk med foto + karakterudskrift på dansk.  Det er ikke en ansøgning til  
 virksomheder men til PIU-Sekretariatet til vurdering af eleven i forhold til et eventuelt  
 optagelsesinterview.  
        
    Optagelsesinterview for elever tilmeldt Tyskland 
22.10.2020   I Silkeborg 
23.10.2020   I Silkeborg 
26.10.2020   I Silkeborg 
28.10.2020   I Aalborg       
29.10.2020  I Aalborg 
 
02.11.2020 I Silkeborg 
04.11.2020 I Odense 
05.11.2020 I Odense 
06.11.2020 I Silkeborg 
09.11.2020 I Silkeborg 
   
 Optagelse i PIU Tyskland 
18.11.2020 Besked om optagelse i PIU Tyskland over mail. 
 
December 2020 
 
02.12.2020 Aflevering af tysk ansøgning + indbetaling af deltagergebyr kr. 3.000. HUSK at skrivning af den tyske 

ansøgning sagtens kan påbegyndes allerede ved tilmelding til PIU. 
 
 Optagelsesinterview for elever tilmeldt Storbritannien/Irland/Luxembourg 
01.12.2020 I Silkeborg 
02.12.2020 I Silkeborg 
03.12.2020 I Silkeborg 
 
 Optagelse i PIU Storbritannien/Irland/Luxembourg 
18.12.2020 Besked om optagelse i PIU Storbritannien/Irland/Luxembourg over mail. 
  
Januar – maj 2021 
 
11.01.2021  Aflevering af endelig engelsk ansøgning til PIU Storbritannien/Irland/Luxembourg for elever som er 
  optaget + indbetaling af deltagergebyr kr. 3.000.   
 
  Ansættelsesrejser 
uge 4  Tyskland – afhængig af pladser 
uge 8  Tyskland 
uge 9  Tyskland 
uge 11  Storbritannien/Irland/Luxembourg 
uge 12  Tyskland 
uge 17 eller 18  Tyskland    
 
Juni 2021  Evt. ansættelsesrejser efter behov. 
 
August 2021 
  
02.08.2021 Praktikstart.  
19.08.2021 Informationsmøde i Silkeborg om projektåret 2021-2022 for PIU-koordinatorer. 
uge 34 og 35 Informationsmøder i Tyskland og England for praktikanter som lige er startet i deres praktikophold. 
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PIU-kalender 
 

Kalenderen giver et overblik over de vigtigste frister og datoer i forbindelse med tilmelding og optagelse i PIU samt 
ansættelsesrejser. 
 
Optagelse i PIU 
 

Elever, som har været til optagelsesinterview til Tyskland, får besked om optagelse den 18. november 2020. Besked 
sendes over mail til elev og PIU-koordinator. Betalingsfrist er 2. december 2020. Opkrævning sker sammen med 
optagelse. 
 
Elever, som har været til optagelsesinterview til Storbritannien/Irland/Luxembourg får besked om optagelse den 18. 
december 2020. Besked sendes over mail til elev og PIU-koordinator. Betalingsfrist er 11. januar 2021. Opkrævning sker 
sammen med optagelse. 
 
Aflevering af tysk ansøgning 
 

Den tyske ansøgning skal være PIU-Sekretariatet i hænde senest den 2. december 2020. Eleverne kan godt påbegynde 
skrivning af deres ansøgning allerede ved tilmelding til PIU Tyskland. 
 
Aflevering af den endelige engelske ansøgning 
 

Den endelige engelske ansøgning m/bilag skal, for elever der bliver optaget i PIU Storbritannien/Irland/Luxembourg, 
være PIU-Sekretariatet i hænde senest den 11. januar 2021. I forbindelse med tilmeldingen i november skal der 
medsendes en ansøgning (ca. en side på dansk eller engelsk med foto + karakterer på dansk), som alene bruges til at tage 
stilling til, om eleven skal indbydes til optagelsesinterview. Elever, der tilmelder sig Storbritannien/Irland/Luxembourg, 
skal informeres om at ikke alle bliver inviteret til optagelsesinterview. 
 
Ansættelsesrejser 
 

Ansættelsesrejser arrangeres som regel i grupper afhængigt af antal praktikpladstilbud fra virksomhederne.  
 
Eleverne vælger ikke selv, hvilken rejseuge de deltager i. Udvælgelsen sker i et samarbejde mellem de involverede 
virksomheder og PIU-Sekretariatet på baggrund af den enkelte elevs ønsker om uddannelsesområde, geografisk 
placering samt øvrige oplysninger, som eleven måtte have givet til PIU-interviewet. 
  
På en ansættelsesrejse får hver elev som regel 2-3 samtaler - afhængigt af ønsker om uddannelsesområde og geografisk 
placering. Som udgangspunkt skal eleverne være forberedte på, at ansættelsessamtalerne er fordelt over hele uger, 
selvom PIU-Sekretariatet altid forsøger at fastlægge terminerne for samtalerne så tæt på hinanden som muligt. 
 
Tilbud om praktikplads 
 

På baggrund af elevernes og virksomhedernes prioritering efter ansættelsessamtalerne sender PIU-Sekretariatet besked 
om praktikplads eller afslag til eleverne. Formidlingen af praktikpladser foregår gennem PIU-Sekretariatet og sker 
udelukkende på grundlag af elevernes og virksomhedernes prioritering. 
 
Hvis en elev får afslag efter en ansættelsesrejse, forsøger PIU-Sekretariatet at arrangere nye ansættelsessamtaler.  
 
Ansættelseskontrakt 
 

Praktikpladsvirksomhederne sender i de fleste tilfælde ansættelseskontrakten direkte til eleven. 
 
Senere tilmelding til PIU 
 

Det er muligt at tilmelde sig PIU Tyskland efter tilmeldingsfristen den 2. oktober 2020, hvis der er ledige pladser. Kontakt 
PIU-Sekretariatet for afklaring. 
 
Det er ikke muligt at tilmelde sig PIU Storbritannien/Irland/Luxembourg efter tilmeldingsfristen den 16. november 2020.  


