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Et regionalt vejledningsmateriale
I dette hæfte kan du og dine forældre få  
overblik over uddannelsesmuligheder efter  
9 . og 10 . klasse samt få en nærmere præ- 
sentation af uddannelsesstederne i dit 
lokalområde . 
Det er nu blevet din tur til at beslutte, 
hvad du vil efter 9 . eller 10 . klasse .  
Diagrammet nedenfor viser dine valg- 
muligheder med henblik på valg af ung-
domsuddannelse . Langt de fleste vælger  
at starte på en erhvervsuddannelse eller  
en gymnasial uddannelse . Du kan læse 
mere om erhvervsuddannelserne på side 
12-45 og om de gymnasiale uddannelser 
på side 46-71 . 

Nogle vælger at tage et job som ungarbej-
der eller et skoleophold på fx en hushold-
ningsskole, før de starter på en ungdoms-
uddannelse, se side 8 .  
Nogle kan få tilbudt en individuel tilrette- 
lagt uddannelse, se side 10 og 11 . 
Dette hæfte er udarbejdet og finansieret 
af UU-centrene og ungdomsuddannelser-
ne i Region Midt . Der er udarbejdet fire 
lokale hæfter, der uddeles til alle elever i 
9 . og 10 . klasse i regionen . Hæfterne kan 
fås gratis ved henvendelse til de lokale 
UU-centre, se side 7 . UU-centrene har an-
svaret for uddannelsesvejledning til unge 
fra 8 . klassetrin til 25 år . 

Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i 
et job med uddannelsesperspektiv, skal du 
i samarbejde med din UU-vejleder udar-
bejde en plan for, hvorledes du bliver klar 
til at begynde på en ungdomsuddannelse .  
Planen skal være realistisk, underskrevet af 
dig og dine forældre – og du har pligt til at 
følge din plan .

www.fremtidenskompetencebehov.dk 
Her kan du få overblik over den fremtidige 
efterspørgsel på kompetencer til arbejds-
markedet i Region Midtjylland .

Andet
Se side 8

Kuu
2 år

Se side 8

Erhvervsuddannelse
1½ 

 - 5 år

eud/eux

Faglært
Almindelig eller med gymnasial 

eksamen (eux) . Du bliver uddannet 
og udlært inden for et bestemt 
arbejdsområde og kan tage job,
 videreuddanne dig eller starte 

som selvstændig
Se side 12

Gymnasial uddannelse
2 -3 år

hf, hhx, htx, stx/IB

Student
Du bliver forberedt til at studere 
på en videregående uddannelse 

Se side 46

Job eller videreuddannelse

Ungdomsuddannelse 
eller job/arbejde

Kompetencegivende ungdomsuddannelse
Individuel ungdomsuddannelse

på baggrund af vurdering

9. eller 10. klasse

Egu
2-3 år

Se side 10

Stu
3 år

Se side 11
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Uddannelse til alle
Ingen uddannelse  
= store konsekvenser
Når det gælder om at få job og klare sig på 
arbejdsmarkedet, er uddannelse en vigtig 
forudsætning . Unge og voksne uden anden 
uddannelse end 9 . eller 10 . klasse har en 
meget høj risiko for at blive arbejdsløse .
Virksomhederne vil ofte hellere ansætte og 
satse på medarbejdere, der har gennem-
ført en uddannelse, frem for medarbejdere 
uden en uddannelse . En uddannelse er 
derfor vejen til, at du kan forsørge dig selv 
og få et selvstændigt og godt voksenliv .
Det er et politisk ønske og et fælles mål 
i Danmark, at alle unge gennemfører en 
uddannelse efter 9 . klasse . 
På www .fremtidenskompetencebehov .dk  
kan du få overblik over den fremtidige 
efterspørgsel på kompetencer til arbejds-
markedet i Region Midtjylland .

Det handler om at gennemføre!
Når du først har en uddannelse, så har du 
mange flere muligheder for job og videre-
uddannelse, end du kan tænke dig til her 
og nu . Selv om det måske ikke lige bliver 
ønskeuddannelsen, du gennemfører, så har 
du langt flere muligheder for at få et godt 
arbejde, når du har en uddannelse . Rigtig 
mange mennesker arbejder faktisk med 
noget helt andet, end de er uddannet til 
fra starten af . Og mange tager efteruddan-
nelse, så de bliver gode til flere ting .

Vigtig beslutning at vælge 
ungdomsuddannelse 
Du påvirkes af meninger fra mange  
sider . Derfor er det vigtigt, at du selv ind-
samler så mange oplysninger som muligt, 
så du kan foretage din egen vurdering .

Brug eVejledning
eVejledning er et tilbud til alle, der har 
brug for vejledning om uddannelser og de 
erhverv, de kan føre til . eVejledning har 
åbent både om dagen, om aftenen og i 
weekenden . Du kan frit vælge, hvordan 
du vil kontakte eVejledning: Du kan ringe, 
maile, sms’e eller chatte .
Du finder eVejledning på internettet på
www.evejledning.dk

Brug dette hæfte som 
opslagsbog og snak med

Dine lærere, som kender dine 
interesser og studievaner

UU-vejlederen, som har overblik  
over uddannelsesmuligheder

Uddannelsesstedernes studie- 
vejledere, som ved alt om deres  
uddannelser

Nogle bekendte, som har det job,  
du gerne vil have

Dine forældre, om dine ønsker og  
planer plus dine forventninger til  
deres opbakning 

Venner og bekendte, om dine ideer  
og deres tanker om uddannelse og job

Besøg uddannelsesstederne –  
og tag dine forældre med!

Bliv godt forberedt ved fx  
at undersøge

Hvor længe varer uddannelsen?

Mulige uddannelsessteder, tjek deres 
hjemmesider

Fag, praktikker og eksaminer

Adgangskrav og adgangsbegrænsning

Faglige og personlige krav undervejs  
i uddannelsen

Hjemmearbejde og opgaver

Er uddannelsen målrettet mod job eller 
mod videreuddannelse?

Videreuddannelser og jobmulig- 
heder bagefter

Er det svært at få praktikplads eller 
job/studieplads bagefter?

Findes der lignende uddannelser,  
som også kan være spændende?

Har du lyst til at gå i gang med  
uddannelsen og gøre den færdig

Erfaringer fra vejledningsaktiviteter og 
arbejdet med din uddannelsesplan

Besøg uddannelsessteder og få et ind-
tryk af skolemiljøet og stemningen

Er der aktiviteter uden for skoletid  
fx sport, lektiehjælp, musik, fester

Hvad skal du betale til bøger og akti-
viteter?

Muligheder for SU eller elevløn

På ug.dk får du mere at vide
På UddannelsesGuiden, www .ug .dk, er al 
information om uddannelse i Danmark 
samlet . Her kan både unge og forældre 
søge oplysninger om de forskellige uddan-
nelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked .

Giv ikke op
Vælg en uddannelse

du har lyst til at gøre helt færdig

med nogle fag eller arbejdsopgaver,
som interesserer dig

Giv ikke op, selv om det kan være  
kedeligt eller hårdt en gang i mellem .  
Det vigtigste er at få gennemført én  
uddannelse! 

Og frygt ikke!
Du planlægger altså ikke HELE dit liv .

3

3

3

3
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Inden du beslutter dig
Du kan vælge at starte på en ungdoms- 
uddannelse efter 9 . eller 10 . klasse .  
Ungdomsuddannelserne bygger videre på 
undervisningen fra 9 . klasse . Dog kræver hf, 
at du har afsluttet 10 . klasse .

Ansøgningsfrist 1. marts
Elever i 9 . og 10 . klasse skal tilmelde sig via 
www .optagelse .dk . På din skole vil du få en 
grundig orientering om, hvordan du taster 
dit ønske ind, og hvordan dine forældre 
skal godkende tilmeldingen . Din ansøgning 
skal være indtastet og godkendt senest 
1 . marts 2015 . Herefter sender din skole 
ansøgningen videre til uddannelsesstedet .
Du skal være vurderet uddannelsesparat af 
din skole for at kunne søge optagelse på 
en erhvervsuddannelse eller en gymnasial 
uddannelse direkte efter 9 . eller 10 . klasse . 
Har du allerede indgået en uddannelses-
aftale, foretages der ingen vurdering til en 
erhvervsuddannelse . Hvis dine forældre 
ikke er enige i vurderingen (ikke-uddan-
nelsesparat), sendes din ansøgning til 
den uddannelsesinstitution, du har søgt 
ind på, som herefter vurderer, om du er 
uddannelsesparat . Ungdomsuddannelses-
institutionens afgørelse om parathed skal 
begrundes og er gældende . 

Pligt til at følge en uddannelsesplan
Uddannelse er vigtig! Alle mellem 15-17 år 
har pligt til at være i uddannelse, beskæf- 
tigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter 
mod at blive parat til en ungdomsud-
dannelse . Der er mange forskellige veje 
til at blive parat, og i samarbejde med 
din uu-vejleder skal du lave en uddannel-
sesplan for din vej til at blive uddannel-
sesparat, og du har pligt til at følge din 
uddannelsesplan!

Forældre til unge mellem 15-17 år mod- 
tager en månedlig ungeydelse . Hvis du el-
ler dine forældre ikke samarbejder med UU 
om at gennemføre din uddannelsesplan, 
kan ungeydelsen inddrages eller omlægges .

Udgifter til undervisning
Undervisning og bøger er gratis (det gæl-
der dog ikke på private skoler, hvor man 
selv betaler for undervisningen) .
På de fleste uddannelser skal du regne 
med udgifter til fotokopier og lignende . 
Desuden skal du som regel selv anskaffe 
dig en lommeregner og visse ordbøger/
fagbøger . Det får du besked om, når du 
starter på din uddannelse, så vent med at 
anskaffe tingene til du ved, hvad du skal 
købe . Endvidere skal du selv dække udgif-
terne til eventuelle studierejser m .m .

Tog eller bus til skole
Går du på en ungdomsuddannelse, kan du 
få rabat på den daglige transport til din 
skole . Det sker ved, at du køber et Ung-
domskort på www .ungdomskort .dk . Kortet 
koster 348 kr . om måneden, og du skal be-
stille med NemID . Er du i tvivl, så spørg din 
uu-vejleder eller på dit uddannelsessted . 

SU til 18-19 årige
Afhænger af forældres indkomst
Du kan få SU til din uddannelse fra kvar-
talet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i 
forvejen får elevløn . Når du er under 20 år 
og går på en ungdomsuddannelse, kan du 
normalt kun få SU med satsen for hjem-
meboende, også selv om du er flyttet
hjemmefra . 
For at kunne få SU som udeboende mens 
du er 18 eller 19 år, skal den normale 
transportvej mellem dit uddannelsessted 
og dine forældres bopæl være 20 kilometer 
eller mere . Eller transporttiden (med bus 
og tog) mellem dit uddannelsessted og 
dine forældres bopæl skal være mere end 
75 minutter, når du taster adresserne ind 
på rejseplanen .dk . Ventetid mellem tog og 
busser tæller med i de 75 minutter . 

SU til hjemmeboende 916 kr ./mdr . (2015) .
SU for udeboende 3786 kr ./mdr . (2015) .
Hvis dine forældre til sammen tjener 
mindre end 564 .000 kr, kan du få et tillæg 
til grundsatsen . 

Hvis din uddannelse begynder efter den 
20 . i måneden, kan du tidligst få SU fra 
den efterfølgende måned .
Se mere på www .su .dk og spørg på dit 
uddannelsessted eller UU-center, der kan 
hjælpe dig med at søge SU . 

Bo-muligheder
Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når 
du starter på din ungdomsuddannelse, er 
der en del uddannelsesinstitutioner, som 
enten ligger i nærheden af et kollegium 
eller har tilknyttet et skolehjem eller en 
kostafdeling . Spørg studievejlederne på 
uddannelsesstedet eller din UU-vejleder 
om muligheder, priser og regler for SU m .v . 
Du kan også søge en ungdomsbolig, når du 
er under uddannelse .

Gode uddannelsesvaner
At gennemføre en uddannelse vil kræve 
en indsats af dig . Og det er vigtigt, at du 
holder fokus på din plan og dit mål og lige 
af og til tager en kammeratlig snak med 
dig selv og giver dine hverdagsvaner et 
alvorligt eftersyn:

 Får du den nødvendige nattesøvn, eller 
er du på nettet ud på de små timer?

Får du spist morgenmad, eller vælter  
du lige op af sengen og ud ad døren?

Får du smurt madpakke, eller betaler du 
kassen for hurtigmad i frokostpausen?

Møder du hver dag, eller tager du af og 
til en hjemmedag uden særlig grund?

Får du lavet lektier, eller kom du lige  
til at lave noget andet?

Har du styr på privatøkonomien, eller  
er der lavvande i kassen efter den 18 .  
i hver måned?

Passer du på dig selv, eller kniber det 
lidt med humøret eller konditionen?

Er din uddannelse taber i kampen mod 
fritidsjob, fritidsinteresser, venner og 
festlige byture?

Det er vigtigt, at du får en god struktur på 
din dagligdag og har nogle voksne og nog-
le gode venner, som kan støtte og hjælpe 
dig, når du har brug for det .

?
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Hvad kan forældre gøre?
Forældre til unge, der skal foretage et 
uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilem-
ma: Skal vi som forældre blande os uden 
om og helt overlade uddannelsesvalget til 
den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke 
i den retning, vi selv synes, er den rigtige?
Det bedste svar er, at de unge selv mener, 
at de har brug for støtte, og at forældrene 
skal være med . Undersøgelser viser, at 
mere end 70% af de unge henter inspira-
tion og støtte fra både far og mor, og at 
forældre kommer på en sikker førsteplads, 
når de unge skal vurdere, hvem der har 
størst betydning for dem i deres valg af 
uddannelse .

Her følger nogle råd og vink til forældre, 
der vil forberede sig på at blive gode 
medspillere .

Snak med den unge
Undervejs i 8 ., 9 . og 10 . klasse har de unge 
vejledningssamtaler med klasselæreren, 
en e-vejleder eller en UU-vejleder, og de 
deltager i forskellige vejledningsaktiviteter 
fx skolebesøg, introduktionskurser, brobyg-
ningsforløb og erhvervspraktik . Vær med til 
at forberede de unge godt på samtalerne 
og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at 
spørge til de unges indtryk og udbytte .

Søg opdateret viden på nettet
Uddannelsessystemet er under konstant 
forandring og udvikling, og uddannelser 
skifter løbende både navn og indhold . 
Informationer fra „dengang man selv var 
ung“ er ofte værdiløse . Til gengæld er den 
nyeste viden lettere end nogen sinde at 
få fat på via internettet . På www .ug .dk 
eller på uddannelsesinstitutionernes egne 
hjemmesider finder I nemt relevante  
og opdaterede informationer . Benyt også 
eVejledning på nettet . Det er for alle: 
Elever, forældre, unge og voksne . Du finder 
eVejledning på www .evejledning .dk .

Deltag i arrangementer
På mange skoler arrangeres særlige 
uddannelsesaftener for forældre og 
elever . Samtlige ungdomsuddannelser har 
åbent-hus-arrangementer typisk i januar 
eller februar måned . Se mere på bagsiden 
af dette hæfte . 

At komme ud på en uddannelsesinstitu- 
tion og ved selvsyn opleve miljøet og 
snakke med elever og undervisere er en 
god mulighed for at få et realistisk indtryk 
af dagligdagen på uddannelsen .
Mange forældre kender også personer i 
mange forskellige brancher og har der- 
ved et værdifuldt „netværk“, som kan give 
den unge personlig og realistisk vejledning 
om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelses-
udsigter inden for et fagområde . 

Vær realistisk og tænk bredt
Forældre ønsker det bedste for deres børn, 
men vær realistisk når I sammen med jeres 
datter/søn vurderer uddannelsens krav til 
evner og arbejdsindsats samt de fremti-
dige beskæftigelsesmuligheder . Mange 
unge træffer hurtige beslutninger om valg 
af uddannelse for så senere at opleve, 
at det ikke er realistisk at gennemføre 
uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få 
uddannelsespladser til rådighed . Snak med 
den unge om alternativer og beslægtede 
uddannelsesmuligheder . Mange unge får 
brug for at have en plan B i baghånden .

Det vigtigste er at gennemføre  
én uddannelse
Selv om den unge ikke går i gang med 
drømmeuddannelsen, så er mulighederne 
for efterfølgende at få et godt arbejde 
langt bedre, når man har en uddannelse . 
Mange unge og voksne vil komme til at 
arbejde med noget andet, end de oprin-
deligt er uddannet til . Men en grundlæg-
gende uddannelse er en forudsætning 
for, at man kan tilegne sig en nødvendig 
løbende efteruddannelse .

Den svære overgang til voksenlivet
I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse 
begynder, udsættes den unge for mange 
påvirkninger, forandringer og krav . Følelsen 
af pludselig at stå alene med ansvaret for 
„det hele“ kan virke både overvældende 
og kaotisk .
Som forældre kan man hjælpe den unge 
med at strukturere dagligdagen og holde 
fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad 
det konkret kræver af den unge:

At få den nødvendige søvn

At få spist noget fornuftigt morgenmad, 
så kroppen og hjernen har brændstof

At få smurt madpakke, så man ikke 
lever af slik, chips, junkfood og cola

At møde op til undervisningen selv  
om man føler sig flad og uoplagt

At prioritere og finde tid til at lave 
lektier og forberede næste dags under-
visning

At have styr på økonomi og forbrug

At fritidsinteresser, fritidsjobs og  
festlige byture ikke overskygger  
uddannelsen

At holde krop og hjerne i god form  
med sunde madvaner og motion

At forholde sig til de unges liv og uddan-
nelse på en positiv og støttende måde  
er at vise interesse og signalere til de unge, 
at de betyder noget . Og det er netop den 
ballast og tryghed, de unge har brug for at 
have med i bagagen .
Derfor er det forpligtende samarbejde om 
elevens uddannelsesplan mellem den unge, 
forældre, skole og UU afgørende for, at alle 
unge får en uddannelse eller er i job med 
uddannelsesperspektiv .

3
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Kommer du i den situation, at du vil  skifte 
uddannelse eller stoppe undervejs i din 
uddannelse, er det meget vigtigt, at du 
først snakker sagen godt igennem med din 
kontaktlærer, mentor, en studievejleder  
eller din UU-vejleder . En vejleder kan hjæl-
pe dig med at få tænkt fordele og ulemper 
godt igennem, inden du træffer et valg om 
at skifte uddannelse eller stoppe .

En vejleder kan også oplyse dig om mu-
lighederne for at skifte over til en anden 
uddannelse, uden at du skal begynde helt 
forfra igen . Princippet i det danske uddan-
nelsessystem er nemlig, at man ikke skal 
gennemgå det samme to gange . Under alle 
om stændigheder kan du senere få brug for 
at kunne dokumentere, hvilken undervis-
ning du har fået .  
Du bør derfor bede dit uddannelsessted 
om at lave et bevis til dig, for den under-
visning du har gennemført . 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 
er også for dig, der har forladt skolen efter 
9 . eller 10 . klasse . UU kan hjælpe med op-
lysninger om muligheder for uddannelse, 
erhverv og beskæftigelse . 

Du kan blandt andet få hjælp og vejled-
ning, hvis du: 

Vil søge ind på en uddannelse

Vil skifte til en anden uddannelse 

Bliver ledig 

Skal søge bolig 

Er kommet i tvivl om din uddannelse 

Vil have lavet en uddannelsesplan

Du kan også få information om: 

Jobsøgning 

Højskoleophold 

Arbejde/ophold i udlandet 

SU og ungdomskort til bus og tog

Optagelseskrav og ansøgningsfrister  
til ungdomsuddannelser

Går du ikke i gang med en ungdomsud-
dannelse, eller afbryder du din uddannelse, 
vil en UU-vejleder kontakte dig med jævne 
mellemrum for at høre om dine planer og 
tilbyde dig information og vejledning om 
uddannelse og beskæftigelsesmuligheder . 
Det er vigtigt, at du henvender dig  
til UU, når du mangler hjælp til at træffe 
valg om uddannelse eller beskæftigelse . 

Pligt til uddannelse, beskæftigelse 
eller anden aktivitet
Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller  
i et job med uddannelsesperspektiv, skal 
du i samarbejde med din UU-vejleder  
udarbejde en plan for, hvorledes du bliver 
uddannelsesparat til en ungdomsuddan-
nelse . Planen skal være realistik, under- 
skrevet af dig og dine forældre – og du  
har pligt til at følge din plan .

UU’s vejledning af unge

UU Skive
Torvegade 10, 7800 Skive 
Tlf . 9915 5690
www .uuskive .dk

UU-Nordvestjylland 
Nørreport Centret
Nørregade 60, 2 . tv ., 7500 Holstebro 
Tlf . 9664 3040
www .uunordvestjylland .dk

UU Viborg 
Prinsens Allé 5, 8800 Viborg 
Tlf . 8787 4444
www .uuviborg .dk

UU Randers  
Vester Allé 26, 8930 Randers NØ  
(indgang i Sct . Peters Gade) 
Telefon 8915 4747
www .uu-randers .dk

UU Djursland 
Grønland 24, 8500 Grenå
Tlf . 8959 2966
www .uu-djursland .dk

UU Ringkøbing Fjord  
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 
Tlf . 9974 1537
www .uu-ringfjord .dk
  
UU Herning  
Godsbanevej 1A, 1 . sal, 7400 Herning
Se mobilnumre på hjemmesiden
www .uu-herning .dk
   
UU Ikast-Brande 
Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast 
Tlf . 9960 4200 
www .uuib .dk

UU Silkeborg  
Kejlstrupvej 85, 8600 Silkeborg
Tlf . 8970 5800
www .uusilkeborg .dk

UU-Favrskov 
Pavillonen 
Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten 
Tlf . 8964 4280
www .uu-favrskov .dk

UU Aarhus-Samsø  
Værkmestergade 13A, 8000 Århus C
Tlf . 8940 5975
www .uu-aarhus .dk
 
UU Odder Skanderborg  
Bakkedraget 1, 8362 Hørning
Tlf . 8794 7601
www .uu-os .dk
 
UU Horsens Hedensted  
Christianholmsgade 23, 8700 Horsens 
Tlf . 7629 3080
www .uuhh .dk

UU-centre i Region Midt
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Job og uddannelse i udlandet
Et udlandsophold kan være meget lærerigt 
– og der er mange muligheder . 
På www .udiverden .dk kan du læse om alt 
fra job som fx au-pair til sprogkurser og 
længerevarende uddannelsesophold .

 
Bliv parat til uddannelse på de  
frie fagskoler
De frie fagskoler tilbyder kurser, som varer 
mellem 20 og 42 uger, med fokus på 
kammeratskab, oplevelser og praktisk-fag-
lige aktiviteter og undervisning inden for 
fx mad, design, krop, pædagogik, håndværk, 
forbrugerøkonomi . Det er en god forbere-
delse til en erhvervsuddannelse og til at 
flytte hjemmefra, og der er mulighed for at 
vælge linjer med bl .a . 10 . klassefag . For at 
blive optaget som elev skal du være fyldt 
16 år eller have afsluttet 9 års skolegang . 
Du kan få yderligere oplysninger hos UU- 
vejlederen eller på www .friefagskoler .dk .

På ungdomshøjskole
På en ungdomshøjskole kan du være sam-
men med andre unge på 16-19 år, der er 
glade, sommetider triste, larmende, som-
metider stille, og ikke mindst nysgerrige . 
Du vil få oplevelser, faglige udfordringer og 
møde nye mennesker, der vil udfordre dit 
syn på verden og være med til at ruste dig 
til at træffe beslutninger om dit uddannel-
sesvalg . Du har selv stor indflydelse på dit 
forløb gennem de linjefag og valgfag,  du 
vælger . Du vil også bruge masser af tid på 
at være sammen med dine kammerater i 
opholdsstuen og multisalen, på værelserne 
og fællesturene, i køkkenet og til festerne .
Du skal være fyldt 16 ½ år for at komme 
på ungdomshøjskole (eller 16 år, hvis man 
har gået 10 år i skole inkl . børnehave- 

klasse), når højskoleopholdet starter, og 
man må ikke være fyldt 19 år . Prisen for 
kurser, der varer mere end 16 uger er  
ca . 1200-1500 kr . om ugen inkl . kost og 
logi . Nogle kommuner giver et tilskud til  
egenbetalingen, hvis du er på ungdoms- 
højskole som led i din uddannelsesplan . 
Spørg din UU-vejleder om det er en 
mulighed i din kommune . Der er typisk 
kursusstart i august og januar .

Egå Ungdoms-Højskole
www .euh .dk

Ungdomshøjskolen ved Ribe
www .uhr .dk

 

Almen Voksenuddannelse, AVU
AVU er en forkortelse for Almen Voksen- 
uddannelse, som er et tilbud om uddan-
nelse for unge og voksne primært på 9 . og 
10 . klasses niveau . AVU tilbydes på voksen-
uddannelsescentre - kaldet VUC - og giver 
samme adgang til ungdomsuddannelserne 
som 9 . eller 10 . klasse .
Når du er over 18 år, har du ret til at få 
undervisning på VUC . Har du mindst 23 
lektioner om ugen, kan du søge SU . Din 
UU-vejleder kan hjælpe dig med at vurde-
re behovet og søge om optagelse . 

Kombineret ungdomsuddannelse  
– NYHED fra august 2015
Fra august 2015 er der kommet en ny 
ungdomsuddannelse, kaldet kombineret 
ungdomsuddannelse . Uddannelsen varer 
maksimalt to år og er bygget op i fire dele 
af et halvt års varighed .  
Den kombinerede ungdomsuddannelse er 

for unge, der ikke har tilstrækkelige kom-
petencer til at søge ind på en erhvervsud-
dannelse eller en gymnasial uddannelse .
Det er UU-centrene, der skal vurdere, om 
en ung er i målgruppen til en kombineret 
ungdomsuddannelse . Uddannelsen bliver 
udbudt i et samarbejde mellem forskellige 
skoler fx produktionsskoler, erhvervsskoler, 
VUC, frie fagskoler mv . Der bliver et fast 
antal årlige pladser i hvert lokalområde .

En kombineret ungdomsuddannelse skal 
give dig:
•  Dansk og matematik på D-niveau, der 

skal bestås for at gennemføre .
•  Erhvervstræning til at kunne varetage  

et ufaglært job .
•  Opkvalificering til fortsat uddannelse,  

fx adgang til erhvervsuddannelse .
•  Forståelse for at indgå på arbejdsmarke-

det fx mødetid, samarbejde og omgangs-
tone .

•  Personlige kompetencer fx styrke selv-
tillid og evnen til at indgå i forpligtende 
fællesskaber .

Undervisningen skal være projektorgani-
seret og værkstedsbaseret . Uddannelsen 
giver mulighed for at søge SU . 

Læs mere om KUU i dit lokalområde
 
KUU Plus
Kombineret ungdomsuddannelse
Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Viborg
www .kuuplus .dk
 
KUURS
Kombineret Ungdomsuddannelse
Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern 
og Silkeborg
 
KUU Aarhus
Kombineret Ungdomsuddannelse
Aarhus og Samsø
 
Kom-Ung
Kombineret Ungdomsuddannelse
Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs
www .kuu-komung .dk
 
Kombineret Ungdomsuddannelse 
i Hedensted, Horsens, Odder og  
Skanderborg
www .bricksite .com/komung/velkommen

Andre muligheder
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Kilde: www .ug .dk

Fredericia Produktionsskole
Prangervej 175
7000 Fredericia
Tlf . 7922 2200
www .fapro .dk
Skolen tilbyder også EGU og KUU

Horsens Udviklings- og 
Produktionshøjskole
Vågøvej 16
8700 Horsens
Tlf . 7625 1877
www .horsensps .dk
Skolen tilbyder også EGU

Promidt - 
Produktionsskolen Midt
Neptunvej 5B
7430 Ikast
Tlf . 7576 1333
www .promidt .dk
Skolen tilbyder også EGU og KUU

Produktionsskolen Datariet
Danmarksgade 19
7100 Vejle
Tlf . 7572 1700
www .datariet .dk
Skolen tilbyder også EGU og KUU

Vejle Produktions- og  
Uddannelsescenter 
Sandagervej 61
7100 Vejle
Tlf . 7572 3777
www .vpu-center .dk
Skolen tilbyder også EGU og KUU

Odder Produktionsskole
Rønhøjvej 28
8300 Odder 
Til . 8654 4200
www .odderpro .dk
Skolen tilbyder også EGU

Skanderborg Hørning  
Produktionsskole
Skanderborgvej 6
8362 Hørning
Tlf . 8692 3733
www .shpro .dk
Skolen tilbyder også EGU og KUU 

Produktionsskolen er et uddannelses- 
tilbud til unge under 25 år, der ikke har 
gennemført en ungdomsuddannelse .

Er du i tvivl om, hvilken vej du skal 
gå for at finde job eller uddannelse?

Føler du dig ikke klar til at starte på 
en ungdomsuddannelse?

Har du svært ved at finde et job?

Er du droppet ud af en ungdoms- 
uddannelse?

 Har du brug for en tænkepause med 
vejledning og afklaring?

Så er et ophold på en produktionsskole 
faktisk noget for dig!

På produktionsskolen møder du andre 
unge, og du arbejder med praktiske  
opgaver og får mulighed for at afprøve dig 
selv i flere værksteder og inden for  
forskellige fagområder . Og du har mulig-
hed for at samle op på det, som du kan i 
dansk, matematik og andre fag .
Formålet med dit ophold på en produk-
tionsskole er, at du personligt og fagligt 
bliver klar til at gennemføre en ungdoms-
uddannelse eller får et job med et uddan-
nelsesperspektiv, så du senere kan tage  
en uddannelse .

Arbejde i værksteder
Produktionsskolerne har mange forskellige 
slags værksteder . Du kan fx arbejde med 
træ, metal, tekstiler og køkken, eller 
du kan arbejde med økologisk gartneri og 
landbrug . Der kan også være værksteder 
med video og filmfremstilling, grafisk pro-
duktion og udarbejdelse af hjemmesider 
eller fx et skibsprojekt eller kunstprojekter .
På en produktionsskole laver du noget, der 
kan bruges og købes af andre .  
Derfor skal kvaliteten være i top, og på 
værkstederne undervises du af faglærere 
med bred faglig viden og erfaring .

Det praktiske arbejde på skolen er ud- 
gangspunktet for din udvikling, og under-
visningen i de almene fag som dansk og 
matematik sker ud fra, hvad netop du har 
brug for i dit videre forløb mod uddannelse 
eller job . Efter aftale med produktionssko-
len kan din undervisning også føre til eksa-
men, fx 9 . eller 10 . klasses afgangsprøve .

Produktionsskoler samarbejder med 
ungdomsskoler eller VUC om undervisning 
i almindelige skolefag fx dansk, matematik 
og engelsk .
Produktionsskolerne samarbejder også med 
lokale erhvervsskoler, så du som led i dit 
ophold på en produktionsskole får indsigt 
i krav og muligheder for at gennemføre 
en erhvervsuddannelse på teknisk skole, 
handelsskole, landbrugsskole, søfartsskole, 
social- og sundhedsskole m .fl . (kombina- 
tionsforløb) .

Praktik på både private og offentlige virk-
somheder vil også kunne være en del af dit 
forløb, hvis det passer ind i den uddannel-
sesplan, som du laver sammen med skolen 
og jævnligt skal have justeret . Derfor er 
vejledning en vigtig del af dit ophold på en 
produktionsskole . 

Hvornår og hvor længe
Produktionsskolerne optager elever hele 
tiden, og du kan normalt gå der op til et 
år . Hvor længe du er på produktionsskolen 
afhænger af dig selv og din uddannelses-
plan . Undervisningstiden er 30-35 timer 
om ugen . Der er mødepligt som på enhver 
anden arbejdsplads .

Hvem kan optages
Du skal have opfyldt din undervisnings- 
pligt og være under 25 år . Du har ikke 
gennemført en ungdomsuddannelse . Det 
er Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
der skal godkende din optagelse på en 
produktionsskole .

Økonomi
Undervisningen er gratis . Du modtager 
en skoleydelse, som i 2015 er 2 .950 kr . 
pr . mdr . for unge under 18 år, 3 .800 kr . pr . 
mdr . for hjemmeboende unge over 18 år, 
og 7 .050 kr . pr . mdr . for udeboende unge 
over 18 år . 

Yderligere oplysninger
Flere produktionsskoler tilbyder også 
erhvervsgrunduddannelsen, EGU . 
Da skolerne er forskellige, er det en rigtig 
god idé at kontakte den enkelte skole for 
at høre nærmere om netop deres tilbud  
– og tal også med din uu-vejleder herom!

Produktionsskole
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Hvem kan tage en egu? 
Erhvervsgrunduddannelsen er for unge 
mellem 16 og 30 år, som ikke er i gang 
med en uddannelse . 

Har du lyst til at få en kort uddannelse  
uden for meget teori og skole?

Har du lyst til at arbejde praktisk? 

Har du prøvet at tage en uddannelse,  
men måtte stoppe inden du blev   
færdig? 

 . . . så er egu’en måske noget for dig!  

Du kan bruge en egu til at forbedre dine 
muligheder for:

At fortsætte i en anden uddannelse 

At få et job

Uddannelsen
Uddannelsen varer normalt 2 år – evt . 3 
år . Unge over 19 år, der har haft mindst ½ 
års erhvervsarbejde på fuld tid, kan tage 
uddannelsen på 1½ år . 

Uddannelsen består dels af praktik og dels 
af undervisning på én eller flere skoler i 
20-40 uger . Uddannelsen tilrettelægges 
efter dine interesser, evner og de lokale 
muligheder . Den kan foregå inden for 
mange forskellige jobområder fx service, 
lager, transport, metal, social- og sundhed, 
køkken, butik m .m . 

Egu kan sammensættes af elementer fra 
forskellige fagområder, så uddannelsen 
passer til netop dig og de aktuelle jobmu-
ligheder .
Undervisningen kan foregå på en række 
forskellige skoler fx højskole, efterskole, 
AMU-center, daghøjskole, produktions- 

skole, ungdomsskole, VUC, teknisk skole, 
landbrugsskole, handelsskole eller social- 
og sundhedsskole .

Praktikken foregår på en eller flere offent- 
lige eller private virksomheder . 

Du skal selv være med til at tilrettelægge 
uddannelsen sammen med en egu-vej- 
leder . I fællesskab udarbejder I en uddan-
nelsesplan for din egu . Som egu-elev har 
du en uddannelseskontrakt med kommu-
nen .

Skoleydelse og løn
I egu får du løn under hele uddannelsen .  
I skoleperioden får du en skoleydelse, som 
i 2015 er 2 .950 kr . pr . mdr . for unge under 
18 år og 7 .050 kr . pr . mdr . for unge over 18 
år . I praktikdelen får du løn efter de aftaler, 
som gælder for elever i erhvervsuddan-
nelse .

Uddannelsesbevis
Efter gennemførelse af en erhvervsgrund- 
uddannelse får du et uddannelsesbevis, 
som viser, hvad du har lært i de forskellige 
praktiske og skolemæssige dele i din egu .

Hvordan kommer du i gang?
Der er ikke fri adgang til uddannelsen, men 
optagelse sker efter vejledning og indstil-
ling fra din uu-vejleder eller en anden vej-
leder . Spørg din uu-vejleder om, hvordan 
mulighederne er i din kommune . 
Se oversigt over UU på s . 7 .

To eksempler på egu
Nedenunder kan du se to konkrete eksem-
pler på en egu .

Social- og sundhedsområdet
EGU-plejemedhjælper er for dig, der vil
arbejde som medhjælper på plejehjem
og andre dag-og døgninstitutioner for
ældre og handicappede eller som vil
fortsætte på social-og sundhedshjælper-
uddannelsen .
Praktikken på 1½ år kan foregå på for-
skellige arbejdssteder inden for social- og 
sundhedsområdet fx plejehjem for ældre, 
hjemmeplejen eller børnehave/vuggestue . 
Dit skoleforløb kan være ½ år på social- og 
sundhedsskolen, hvor du  
fx lærer om:

•   Børns udvikling og trivsel

•   Voksne med handicap

•    Raske ældre med behov for  aktiviteter 
og service

•   Omsorg og pleje til syge, ældre og  
døende

Butik og lager 
EGU-Service-Butik er for dig, der vil arbej-
de som medhjælper i dagligvarebutikker 
og på lagre eller som vil fortsætte på en 
erhvervsuddannelse inden for butik og 
handel . Praktikken på 1½ år kan fx foregå 
i et supermarked, en stor elektronikbutik 
eller på et lager . Dit skoleforløb kan sam-
mensættes af forskellige kurser fx:

•   Truckfører

•  Teleskoplæsser

•  Varestyring og kundebetjening

•  Højskoleophold for personlig udvikling

•  Dele af grundforløb på en erhvervsskole

Egu erhvervsgrunduddannelse

3

3

3

EGU ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE
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Stu er en 3-årig ungdomsuddannelse 
for unge mellem 16-25 år, der ikke har 
mulighed for at gennemføre en anden 
ungdomsuddannelse .
Uddannelsen tilbydes til unge udviklings- 
hæmmede og andre unge med særlige 
behov, bl .a . unge med svære bevægelses-
handicap, multihandicappede unge, unge 
med autisme, unge med kraftig ADHD 
eller andre psykiske lidelser samt unge, der 
har fået en hjerneskade . Uddannelsen er 
således målrettet unge, der har opfyldt un-
dervisningspligten, men ikke har mulighed 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse 
med specialpædagogisk støtte eller en 
erhvervsgrunduddannelse, egu .

Det er vigtigt, at alle unge i Danmark kan 
få en uddannelse – også selv om særlige 
forhold gør sig gældende . 
Uddannelsen skal give dig kompetencer, 
så du kan leve et selvstændigt og aktivt 
voksenliv . Samtidig skal uddannelsen give 
dig tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor 
du kan møde nye venner og få nye sociale 
erfaringer .

Formålet med uddannelsen er at tilbyde 
dig og andre unge med særlige behov en 
individuel tilrettelagt uddannelse tilpasset 
dine behov og kvalifikationer samt moden-
hed og interesser . Gennem din uddannelse 
opnår du personlige, sociale og faglige 
kompetencer til en så selvstændig og 
aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt 
og eventuelt til videre uddannelse og 
beskæftigelse .

Om uddannelsen
Uddannelsen består af elementer af under- 
visning, træning og praktiske aktiviteter, 
herunder bo-undervisning og praktik i 
virksomheder og institutioner . 

Uddannelsen kan indledes med et afkla-
ringsforløb på indtil 12 uger . Her udarbej-
der UU-centret en uddannelsesplan over 
din uddannelse sammen med dig og dine 
forældre . I din uddannelsesplan beskrives:

•   Hvad skal du lære og hvorfor?

•   Hvornår skal du det?

•    Hvor skal du have de forskellige dele, 
som uddannelsen stykkes sammen af?

•   Hvor lang tid tager hver del?

Uddannelsesplanen underskrives af dig, 
og også af dine forældre, hvis du er under 
18 år .

Uddannelsen skal indeholde fag og akti- 
viteter, herunder bo-undervisning, der: 

 Fremmer din personlige udvikling og 
mulighed for at deltage selvstændigt  
og aktivt i samfundslivet 

Fremmer din evne til at indgå i sociale 
sammenhænge og til at få et selvstæn-
digt og aktivt fritidsliv 

Er rettet mod udvikling af kompetencer 
til brug i uddannelses- eller beskæfti-
gelsessituationer . 

Der er regler for omfang og varigheder af 
de praktikforløb og den undervisning, der 
indlægges i din uddannelsesplan . 
Uddannelsen kan gennemføres på for-
skellige uddannelsesinstitutioner og skal 
tilpasses til dine uddannelsesbehov .

Vejledning
Du bliver vejledt og støttet under hele 
uddannelsesforløbet . UU-centret sørger 
for, at din uddannelsesplan mindst 1 gang 
årligt vurderes og justeres i forhold til må-
lene med din uddannelse . Justeringen sker 
efter samråd med dig og dine forældre 
eller værge .

Hvordan kommer jeg i gang  
med uddannelsen?
UU-centret orienterer dig og dine forældre 
om uddannelsen . UU skal vurdere, om du 
indgår i målgruppen for uddannelsen, og 
om du skal tilbydes en 3-årig ungdomsud-
dannelse for unge med særlige behov .  
Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen . 
Hvis uddannelsen er noget for dig, ud- 
arbejder UU i samarbejde med dig og dine 
forældre et udkast til en uddannelsesplan 
for din uddannelse .
UU indstiller til kommunen, at du optages 
på ungdomsuddannelsen, hvorefter 
kommunen afgør, om du skal tilbydes 
uddannelsen og på hvilke vilkår, herunder 
forsørgelsesgrundlag for elever over 18 år .

Uddannelsesbevis
Ved ungdomsuddannelsens afslutning 
sørger kommunen for, at der udstedes 
et kompetencepapir, der indeholder en 
beskrivelse af, hvad du har lært og hvilke 
kompetencer, du har opnået . 
Afbryder du uddannelsen, udstedes et 
kompetencepapir for de uddannelsesdele, 
du allerede har færdiggjort .

Yderligere oplysninger
Kontakt UU-centret i din hjemkommune, 
se side 7 .

Stu særlig tilrettelagt uddannelse

3

3

3

STU SÆRLIG TILRETTELAGT UDDANNELSE
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Erhvervsuddannelserne får en ny 
struktur fra 1. august 2015

Erhvervsuddannelserne er inddelt i  
4 hovedområder .

En erhvervsuddannelse er typisk opbyg-
get af et grundforløb og et hovedforløb .

Grundforløbet er opdelt i GF1 på 20 
uger (½ år) og GF2 på 20 uger (½ år) . 

Et krav om 02 i afgangsprøven fra 9 . 
eller 10 . klasse i dansk og matematik . 

Kun 1 mulighed for at starte på GF1 og 
kun inden for 14 måneder, efter at du 
har afsluttet 9 . eller 10 . klasse . 

 Kun mulighed for at starte 3 gange på 
GF2 uden praktikaftale . 

En forbedret uddannelsesgaranti med 
skolepraktik inden for flere uddannelser .

Faglært
Med en erhvervsuddannelse (eud) bliver 
du faglært inden for et bestemt fagligt 
område . En erhvervsuddannelse giver dig 
også mulighed for at tage en videregående 
uddannelse bagefter . En erhvervsuddan-
nelse består dels af undervisning på skole, 
dels af praktisk oplæring og arbejde i en 
virksomhed . Nogle erhvervsuddannelser er 
forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 
2½ år . De fleste erhvervsuddannelser har 
dog typisk en samlet uddannelsestid på
ca . 4 år .

Erhvervsuddannelser foregår på
• Tekniske skoler
• Landbrugsskoler
• Handelsskoler
• Social- og sundhedsskoler

Der findes 104 uddannelser fordelt på  
4 hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

Under hvert hovedområde udbydes 
forskellige fagretninger, som det enkelte 
uddannelsessted selv sammensætter og 
tilbyder . Det svarer lidt til studieretnin-
gerne på en gymnasial uddannelse, hvor 
man vælger fagretning efter interesse og 
uddannelsesønske . Du skal vælge endelig 
fagretning efter et introduktionsforløb på 
2 uger, hvor du vil blive præsenteret for 
forskellige uddannelsesmuligheder . 

Erhvervsuddannelse generelt

3

3

3

3

3

3

3

Mesterlære
Her starter du med en praktisk  
oplæring før hovedforløbet . Du får 
elevløn i hele uddannelsen .                                        Elevløn                                                                                           4 år i alt

1 år 10 10 5

Praktisk oplæring Hovedforløbet

10

Grundforløb
Her starter du på GF1 eller GF2  
og finder praktikplads efter grund-
forløbet .                                   SU                          Elevløn                                    4 år fra GF2

GF2 
½ år

10 10 10 5

Hovedforløbet, hvor du fx er på skole i 10+10+10+5 ugerGrundforløbet

GF1
½ år

                                  SU                  Elevløn                     2 år fra GF2

Trindelt uddannelse
Her starter du på GF1 eller GF2  
og finder praktikplads efter grund- 
forløbet . Afstiger efter trin 1 .  
Du kan senere genop tage og færdig-
gøre hele uddannelsen (trin 2) .

10 10

Hovedforløbet, afsluttes med trin1 bevis

Eud+

Grundforløbet

GF1
½ år

GF2 
½ år

Praktikaftale fra start
Har du en praktikplads fra starten,  
får du elevløn i hele uddannelsen .  
Du kan begynde med en praktik- 
periode eller starte på GF2 .

                              Elevløn                         4 år i alt

10 10 10 5

HovedforløbetGrundforløbet

GF2 
½ år

Grundforløbet

GF1
½ år

GF2 
½ år

                                 SU                                  Elevløn                                                     

Eux, teknisk
Her starter du på skole med et  
grundforløb, der også indeholder 

gymnasiale fag .

8

Hovedforløbet

20 20 20 

4 år og 6 mdr.

Eux 
kontor, handel og forretningsservice
Her har du et studieforløb på 1 år 
efter grundforløbet, inden du starter 
på hovedforløbet .

Læs mere om eux inden for kontor, handel og forretningsservice på side 26
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Du kan også tilmelde dig en fagretning,  
inden du starter på uddannelsen .  
Du kan se udbuddet af fagretninger på 
erhvervsskolernes egne hjemmesider og på  
www .optagelse .dk . Du kan få meget mere 
at vide om erhvervsskolernes fagretninger, 
hvis du skal på introforløb eller brobyg-
ning, eller hvis du deltager i åbent hus 
arrangementer og på informationsmøder .

Adgangskrav
Mindst 02 i dansk og matematik
Du kan begynde på en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9 . eller 10 . klasse . Du skal 
have en uddannelsesplan, en uddannel-
sesparathedsvurdering til eud og mindst 
karakteren 02 i dansk og matematik . Du 
søger om optagelse på det uddannel-
sessted, som tilbyder din uddannelse via 
www .optagelse .dk . Du skal være opmærk-
som på, at der er adgangsbegrænsning
til visse uddannelser .
Har du en praktikplads på forhånd, kan
du starte med at indgå en uddannelsesaf-
tale og tage en del af praktikken, inden
du begynder på skole . Har du indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed 
bortfalder kravet om 02 i dansk og mate-
matik .

Hvem kan starte på GF1
Elever, der påbegynder en erhvervsuddan-
nelse direkte efter 9 . eller 10 . klasse, og 
ikke har en uddannelsesaftale, starter på 
GF1 . Elever, der påbegynder inden for 14 
måneder efter afsluttet 9 . eller 10 . klasse 
dvs . senest i august måned året efter, at de 
forlod skolen, kan vælge at starte på GF1 . 

Elever, der har brugt den fulde uddannel-
sestid på 12 måneder på en produktions-
skole eller har afsluttet/gennemført et 
helt skoleår på en gymnasial uddannelse 
direkte efter 9 . eller 10 . klasse, kan ikke 
søge ind på GF1 . De skal starte direkte på 
GF2 . Du kan kun begynde på et GF1 forløb 
én gang .

Hvem kan starte på GF2
Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9 . 
og 10 . klasse, starter direkte på GF2 .
Man kan højst starte 3 gange i alt på GF2 
uden en uddannelsesaftale . Herefter kan 
man kun blive optaget på GF2, hvis man 
har en uddannelsesaftale .
Elever fra 9 . og 10 . klasse med uddannel-
sesaftale kan vælge at starte direkte på  
GF2
Elever, der er uddannelsesafklaret og be-
gynder i januar måned året efter afsluttet 
9 . eller 10 . klasse, kan vælge at starte 
direkte på GF2 .

Hvis du ikke har mindst 02 i dansk 
og matematik
Opfylder du ikke karakterkravet om 02 i 
afgangsprøven i dansk og matematik, har 
du mulighed for at gå til en optagelsesprø-
ve på erhvervsskolen . Optagelsesprøven 
består af tre dele:
• Faglig test i dansk og matematik
• Optagelsessamtale
•  Helhedsvurdering baseret på prøve og 

samtale

Den faglige test i dansk og matematik er 
på niveau med folkeskolens afgangsprøve . 

Ordblindhed
Optagelseskravet om 02 i dansk og 
matematik gælder alle – også ordblinde . 
Ordblinde har dog mulighed for at aflægge 
prøve på særlige vilkår både ved de afslut-
tende prøver i folkeskolen og ved en opta-
gelsesprøve på erhvervsuddannelsen . Man 
kan fx få tildelt ekstra tid til at løse prøven 
og få mulighed for at benytte hjælpepro-
grammer til oplæsning og ordopslag .
Ordblinde vil ikke kunne få dispensation 
alene på baggrund af ordblindhed . 

GF1 – den brede introduktion
På de første 20 uger af grundforløbet får 
du en bred introduktion til erhvervsuddan-
nelserne, og de måder du skal arbejde på 
og lære på gennem hele din erhvervsud-
dannelse . Du vil komme til at arbejde med 
konkrete praktiske opgaver og temaer, hvor 
du bruger viden og teknikker fra flere fag 
på samme tid . Du skal både kunne udføre 
praktiske arbejdsopgaver og kunne lave en 
skriftlig forklaring af, hvordan du udførte 
arbejdet og løste din opgave .
Skolernes GF1-forløb er forskellige . På 
skolernes hjemmesider kan du læse meget 
mere om indholdet i netop deres GF1-for-
løb .

Efter GF1
Ved afslutningen af GF1 skal du vælge,  
hvilken erhvervsuddannelse du vil have 
hovedforløb inden for . Der er 104 uddan-
nelser, du kan vælge imellem, men nogle 
er adgangsbegrænsede og kræver en 
praktikplads på forhånd . 

                                 SU                                  Elevløn                                                     



14

Mesterlære
Hvis du har en praktikplads på forhånd, 
kan du vælge at gå i mesterlære . I stedet 
for at tage grundforløbet på skolen, skal du 
arbejde 1 år hos din læremester . Sammen 
med din mester og skolen udarbejder du 
en uddannelsesplan for, hvad du skal lære 
det første år .
Skolen besøger flere gange din arbejds-
plads for at følge op på dit uddannelses-
forløb, og du skal måske følge nogle fag på 
skolen . Efter det første år skal du aflægge 
en prøve, hvor det vurderes, om du er 
parat til at fortsætte på hovedforløbet, der 
følger de normale retningslinjer .
Hvis du har en aftale med et praktiksted, 
så kan erhvervsskolen hjælpe dig med at 
få en uddannelsesaftale og finde ud af, 
om du skal i mesterlære eller i praktik før 
grundforløbet .

Praktikplads
Det er i praktiktiden, du får afprøvet de 
ting, du har lært under skoleopholdene .
På praktikstedet bliver du ansat som lær-
ling/elev, og du får løn for at arbejde .
Du skal tage del i de daglige opgaver og 
yde en arbejdsindsats på lige vilkår med 
de øvrige ansatte på arbejdspladsen . 
Det er vigtigt, at du går positivt ind i de 
arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver stiller 
dig, både de udfordrende og spændende 
opgaver og de mere rutineprægede og 
kedsommelige opgaver .
Du skal passe dit arbejde omhyggeligt
og stabilt, og du skal følge de regler og
retningslinjer, der gælder på arbejdsstedet .
For at kunne starte på et praktikforløb
skal du have en praktikplads i en virksom-
hed, som er godkendt til at uddanne elever . 

prøven . Der kan også være krav om, at  
du skal bestå andre fag fx engelsk eller 
matematik . Det er forskelligt fra uddan- 
nelse til uddannelse .

Mulighed for at snuse til GF1 eller 
GF2 i brobygning
Unge under 19 år, der endnu ikke er gået i 
gang med en uddannelse, kan deltage i de 
første 6 uger af grundforløbet som brobyg-
ningsforløb . Spørg dit UU-center om dine 
muligheder for brobygning .

Hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, skal 
du have en praktikplads eller være optaget 
i skolepraktik i et praktikcenter, hvor den 
praktiske oplæring foregår . 
Undervejs i hovedforløbet skal du flere 
gange på skole på en erhvervsskole, som 
har specialiseret sig inden for den uddan-
nelse, du er i gang med . Det kan godt være, 
at du skal skifte skole efter grundforløbet . 
Hvis det er en erhvervsskole, som ligger 
langt væk fra dit praktiksted eller bopæl, 
vil du have mulighed for at bo på skolen . 

Starte i praktik før grundforløbet
Har du en praktikplads på forhånd, må du 
gerne tage en del af praktikken, inden du 
starter på grundforløbet . Herefter starter 
du direkte på GF2, der varer 20 uger . Du 
kan også vælge at gå i mesterlære .

GF2 – er uddannelsesrettet
GF2, grundforløbets 2 . del, vil bestå af 
undervisning og fag, der præcis retter sig 
mod det hovedforløb, du har valgt . 
Hvilke fag, du skal have og hvor mange, 
afhænger af det valgte hovedforløb .
Læs mere på www .ug .dk, www .elevplan .dk 
og på skolernes hjemmesider .

Du skal være interesseret i  
undervisningen
Det forventes i høj grad, at du er aktiv og 
interesseret i undervisningen og kan arbej-
de selvstændigt, både når du skal arbejde 
individuelt, i grupper eller med projekter .
Der er mødepligt til undervisningen, og 
du skal være villig til at yde en engageret 
indsats . Du har medansvar for at få et godt 
udbytte af undervisningen .

Talentspor for dygtige elever
På talentsporet får særligt talentfulde og 
motiverede elever mulighed for at gen-
nemføre deres erhvervsuddannelse på et 
på højere fagligt niveau og blive udfordret 
mere end på det normale niveau fx ved at 
få både teoretiske og praktiske ekstraop-
gaver . På talentsporet får eleverne også 
mulighed for intensiv træning i relevante 
faglige kompetencer, inden de fx deltager 
i nationale og internationale konkurrencer 
som DM i Skills og WorldSkills .

Ved afslutningen af GF2
Når du afslutter GF2, skal du til en afslut- 
tende grundforløbsprøve . For at kunne 
starte på hovedforløbet skal du som 
hovedregel have bestået grundforløbs- 
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som A-indkomst . Der skal imidlertid ikke 
betales arbejdsmarkedsbidrag af godtgø-
relsen, da der ikke er tale om en lønind-
komst fra et ansættelsesforhold .
Skal du med tog eller bus til skole, kan
du søge om et ungdomskort på hjemme-
siden www .ungdomskort .dk . Når du har 
underskrevet en uddannelsesaftale og får 
elevløn, skal du selv dække dine daglige 
transportudgifter til og fra arbejde .

Uddannelsesgaranti
Hvis du gennemfører GF2 i en uddannelse, 
som udbydes med skolepraktik, så har du 
sikkerhed for at kunne gennemføre hele 
uddannelsen, hvis du er faglig egnet og 
praktikpladssøgende . Hvis du gennemfører 
GF2 i en  uddannelse, som ikke udbydes 
med skolepraktik, så skal du have tilbud 
om blive optaget på GF2 i en uddannelse, 
som udbydes med skolepraktik eller som er 
uden praktik, og du skal have mest mulig 
godskrivning for allerede gennemførte og 
beståede elementer . Et sådant tilbud om 
at starte på et GF2 med uddannelsesga-
ranti kan du højst få 2 gange .

Trin i uddannelserne 
Mange erhvervsuddannelser er trindelte . 
Herved får du mulighed for at tage en kort 
erhvervsuddannelse, der er første selv-
stændige trin af en længere erhvervsud-
dannelse . Stopper du din uddannelse efter 
første trin, kan du senere vende tilbage og 
tage den fulde erhvervsuddannelse, der 
giver ret til et svendebrev . Den mulighed 
kaldes eud+ . Ved ansøgningstidspunktet 
for eud+ må du ikke være fyldt 25 år .

Skolepraktik i praktikcentre
En del erhvervsuddannelser har tilbud om 
skolepraktik i praktikcentre til de elever, 
der ikke har fået en praktikplads efter GF2 . 
Det er en garanti for, at du kan færdiggøre 
din erhvervsuddannelse, selv om du ikke 
har fået en praktikplads .
For at kunne komme i skolepraktik skal
du opfylde nogle egnethedskrav og
blandt andet være aktiv praktikpladssø-
gende over hele landet . Det vil sige, at du 
selv skal have gjort en stor indsats for at 
finde en praktikplads .  
Du skal være villig til at søge praktikplads
over hele landet og tage imod en plads,
selvom den ligger i den anden ende af
landet . Hvis du siger nej tak til en praktik-
plads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke 
komme i skolepraktik .
Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne
på uddannelsesstederne om mulighederne 
for skolepraktik .

Økonomi under uddannelsen
Når du er over 18 år, kan du søge SU til 
de dele af uddannelsen, hvor du ikke får 
elevløn fx grundforløbet . Når du har un-
derskrevet en uddannelsesaftale og starter 
på praktikforløbet, får du elevløn fra din 
arbejdsgiver i resten af din uddannelsestid . 
Uddannelses- og erhvervsvejlederne på 
uddannelsesstederne kan oplyse dig, hvad 
elevlønnen er inden for de forskellige 
brancher . 
Bliver du optaget i skolepraktik, får du en 
skoleydelse . I 2015 er skolepraktikydelse 
fastsat til 7 .055 kr . pr . måned for elever 
over 18 år og 2 .947 kr . pr . måned for elever 
under 18 år . Godtgørelsen er skattepligtig 

Det er dit eget ansvar at skaffe en praktik-
plads . Erhvervsskolerne hjælper dig med 
jobsøgningen og med at indgå en uddan-
nelsesaftale mellem dig og praktikstedet .
Uddannelsesaftalen gælder også som en 
ansættelseskontrakt, og de første 3 måne-
der er en gensidig prøvetid .
Inden for erhvervsuddannelserne på 
teknisk skole, handelsskole og social- og 
sundhedsskolene må praktikforløbet godt 
fordeles på flere forskellige praktiksteder .
Inden for landbrugsuddannelsen anbefales 
det kraftigt, at du undervejs i uddannelsen 
prøver mindst 2 forskellige praktiksteder .

Praktik i udlandet
Det er muligt at tage en del af praktikken
eller hele praktikken i udlandet, fx i et 
andet EU-land . Snak med skolens uddan-
nelses- og erhvervsvejledere om mulighe-
derne for praktik i udlandet, hvis du kunne 
tænke dig at prøve det undervejs i din 
erhvervsuddannelse .

På skole i hovedforløbet 
Undervejs i praktikken, kaldet hovedfor-
løbet, skal du på skole i kortere perioder 
på en erhvervsskole, som har specialiseret 
sig inden for den uddannelse, du er i gang 
med . Hvis skolen ligger langt væk fra din 
bopæl, vil du have mulighed for at bo på 
skolen . På sidste skoleperiode skal du til en 
afsluttende prøve . Som afgangsbevis får du 
et svendebrev eller et uddannelsesbevis og 
dermed ret til at kalde dig faglært .
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Særligt om eux
(læs: Særligt om eux inden for kontor, handel og forretningsservice på side 26)

Eux – erhvervsuddannelse
med studiekompetence
En erhvervsuddannelse kan også tilrette-
lægges således, at den giver studiekompe-
tence på gymnasialt niveau . Et eux-forløb
er tilpasset den enkelte erhvervsuddannel-
se, og indeholder forskellige gymnasiale
fag fx i en elektrikeruddannelse, i en
kontoruddannelse eller i en landbrugs- 
uddannelse .
 
Alle eux-forløb skal mindst indeholde:
•  Dansk A, engelsk B, matematik C og 

samfundsfag C
•  Yderligere et antal grundfag, heraf mindst 
to fag på B-niveau

• Et valgfag
• En større skriftlig flerfaglig opgave
•  Et skriftligt eksamensprojekt, hvor der 

indgår flere fag

Koncentrerede og længere  
skoleforløb
Uddannelsestiden vil typisk være ½-1 år
længere end den “normale” længde for den 
pågældende erhvervsuddannelse . Skole-
forløbene vil være færre, længere og mere 
koncentrerede for at du kan gennemføre 
de gymnasiale fag og projekter .
Den praktiske del af din erhvervsuddan-
nelse vil være fordelt på færre forløb end i 
den tilsvarende ordinære erhvervsuddan-
nelse . Uddannelsen afsluttes med svende-
prøve og eksamen i de gymnasiale fag og 
projekter, og du får udstedt et eux-bevis 
med karakterer .

De gymnasiale fag starter på  
GF1 og GF2
På en eux-fagretning har du de samme fag 
og projekter, som dine kammerater på den 
almindelige fagretning uden eux .
Forskellen fra eud til eux er, at du fx på 
GF1 skal have dansk, engelsk og samfunds-
fag på gymnasialt C-niveau i stedet for at 
kunne vælge andre valgfag . 
Er det mere end 14 måneder siden, at du 
har afsluttet 9 . eller 10 . klasse, skal du 
optages direkte på grundforløbets 2 . del, 
eux GF2 .
Det forventes derfor, at du har opnået 
kompetencerne fra eux GF1 på anden vis 
inden start på eux GF2 fx ved at have gen-
nemført dansk, engelsk og samfundsfag på 
gymnasialt C-niveau på VUC .

Gode muligheder for praktikplads
Med et eux-grundforløb har du gode
muligheder for at finde en praktikplads,
og erhvervsskolen kan hjælpe dig med
kontakter til virksomheder, der gerne vil
ansætte eux-elever . Du kan søge om SU 
under grundforløbet, når du er fyldt 18 år .
Du får elevløn fra den dag, din uddannel-
sesaftale træder i kraft . 

Lige studieadgang
En erhvervsuddannelse med et euxbevis
giver adgang til videregående uddannelse 
og gymnasiale suppleringskurser på lige 
vilkår med de gymnasiale uddannelser . Du 
får det man kalder “generel studiekompe-
tence” . Målgruppen for eux er elever, der 
har teoretiske forudsætninger for at kunne
gennemføre en videregående uddannelse .

Hvad med sosu og eux?
Der kommer muligvis også eux inden for 
de grundlæggende social- og sundheds-
områder . Uddannelserne til social- og 
sundhedsassistent og pædagogisk assistent 
giver allerde nu adgang til en lang række 
videregående uddannelse på lige fod med 
eux og gymnasiale uddannelser . Se hvilke 
videregående uddannelser på side 31 .

Hvilke uddannelser?
Følgende uddannelser udbydes med eux 
fra august 2015 . På uddannelsesstedernes 
hjemmesider kan du se, hvilke gymnasiale 
fag, der indgår, når erhvervsuddannelsen er 
tilrettelagt med eux .
 

• Anlægsgartner
•  Anlægsstruktør, bygningsstruktør og 
brolægger

• Autolakerer (vognmaler)
• Automatik- og procesuddannelsen
• Bager og konditor
• Bygningsmaler
• Data- og kommunikationsuddannelsen
• Detailhandel med specialer
• Dyrepasser
• Elektriker
• Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
•  Entreprenør- og landbrugsmaskin- 

uddannelsen
• Ernæringsassistent
• Eventkoordinator
• Finansuddannelsen (tvungen eux)
• Greenkeeper
• Handelsuddannelsen med specialer
• Industriteknikeruddannelsen
• Kontoruddannelsen (tvungen eux)
• Laboratoritandtekniker
• Landbrugsuddannelsen
• Lastvognsmekaniker
• Maskinsnedker
• Murer
• Personvognsmekaniker
• Procesoperatør
• Produktionsgartner
• Skiltetekniker
• Skov- og naturtekniker
• Smedeuddannelsen
• Snedkeruddannelsen
• Stenhugger
• Teknisk isolatør
• Træfagenes byggeuddannelse
•  Vvs-energiuddannelsen, specialet vvs-  
og energispecialist

• Væksthusgartner
• Værktøjsuddannelsen

Kilde: www .ug .dk
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Eux i indeværende skoleår 2015/16

Eux inden for kontor, handel og 
forretningsservice 
Alle handelsskoler udbyder eux inden 
for uddannelserne: Kontor, finans, 
detail, handel og event . Se side 26 . 

Herningsholm Erhvervsskole
Tømrer, bygningssnedker, murer, 
klejnsmed, industritekniker, elektriker, 
VVS-energispecialist, maskinsnedker  
og møbelsnedker

 
Uddannelsescenter Holstebro

Tømrer, elektriker, personvognsmeka- 
niker, industritekniker, klejnsmed,  
datatekniker, automatiktekniker,  
elektronikfagtekniker, landmand og 
ernæringsassistent

Skive Tekniske Skole
Værktøjsmager, elektriker, tømrer  
og maskinsnedker

Asmildkloster Landbrugsskole
Landmand

Morsø Landbrugsskole
Landbrug, gartner og dyrepasser

Teknisk Skole Silkeborg
Personvognsmekaniker, tømrer,  
elektriker, smed, bygningsmaler, skilte-
tekniker og autolakerer

Kalø Økologiske Landbrugsskole
Landmand

Agroskolen
Landmand

Mercantec
Bygningsstruktør, anlægsstruktør, 
tømrer, industritekniker, klejnsmed, 
elektronikfagtekniker, automatik- 
tekniker, datatekniker med speciale i  
infrastruktur, datatekniker med speciale 
i programmering, personvognsmekani-
ker og ernæringsassistent

Tradium
Elektriker, maler, murer, personvogns-
mekaniker, smed og tømrer  

Grindsted Landbrugsskole
Landmand

Learnmark Horsens
Tømrer, murer, struktør, brolægger, 
industritekniker og smed

AARHUS TECH
Murer, tømrer, struktør, elektriker,  
datatekniker, elektronikfagtekniker,  
industritekniker, vvs- og energispecia-
list, smed og personvognsmekaniker

Bygholm Landbrugsskole
Landmand

Syddansk Erhvervsskole
Tømrer, snedker, murer, elektriker,  
datatekniker, automatiktekniker, klejn-
smed, industritekniker, lastvognsmeka-
niker, personvognsmekaniker, bygnings-
maler og ernæringsassistent

Hansenberg
Personvognsmekaniker, datatekniker,  
tømrer, dyrepasser, VVS-energispecia-
list, smed og elektriker

Jordbrugets uddannelsescenter, Aarhus
Anlægsgartner, jordbrugsmaskinfører  
og landmand

Den jydske Haandværkerskole
Elektriker og tømrer 

Kontakt altid uddannelsesstederne for nær- 
mere oplysninger, hvis du er interesseret i eux.

Eksempler på eux-forløb (skolerne kan have forskellige eux-modeller)

Tømrer
3 år og 6 mdr.6 6 6 6 6

Mekaniker
3 år og 6 mdr.5 5 5 5 5 5 10

Eux-tømrer
4 år og 1 mdr.43 uger 21 uger 

Eux-mekaniker
4 år og 6 mdr.820 uger 20 uger 20 uger 

16 uger 20 uger 3 år og 3 mdr.
Landmand

GF2 
½ årGF1 

½ år

GF2 
½ årGF1 

½ år

GF2 
½ årGF1 

½ år

GF2 
½ årGF1 

½ år

GF2 
½ årGF1 

½ år

GF2 
½ årGF1 

½ år

Eux-landmand 43 uger 20 uger 3 år og 8 mdr.

Eux 
inden for kontor, handel  
og forretningsservice

Læs mere om eux inden for kontor, handel og forretningsservice på side 26
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EUD TEKNISK

De tekniske erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelserne får en ny 
struktur fra 1. august 2015

Erhvervsuddannelserne er inddelt i  
4 hovedområder .

En erhvervsuddannelse er typisk opbyg-
get af et grundforløb og et hovedforløb .

Grundforløbet er opdelt i GF1 på 20 
uger (½ år) og GF2 på 20 uger (½ år) . 

Et krav om 02 i afgangsprøven fra 9 . 
eller 10 . klasse i dansk og matematik . 

Kun 1 mulighed for at starte på GF1 og 
kun inden for 14 måneder, efter at du 
har afsluttet 9 . eller 10 . klasse . 

 Kun mulighed for at starte 3 gange på 
GF2 uden praktikaftale . 

En forbedret uddannelsesgaranti med 
skolepraktik .

Uddannelsens opbygning
En erhvervsuddannelse består typisk af et 
grundforløb og et hovedforløb . Grundfor-
løbet er opdelt i 2 dele, GF1 og GF2, der 
hvert tager 20 uger (½ år) . 

Når du har gennemført grundforløbet på 
tilfredsstillende vis, skal du i gang med 
hovedforløbet . 
I hovedforløbet skal du være elev/lærling 
i en virksomhed eller i et praktikcenter, 
der er godkendt til at uddanne elever . Her 
får du en praktisk oplæring, og du får løn 
for dit arbejde . Hovedforløbet afsluttes 
med en svendeprøve . Du er først færdig 
med din uddannelse, når du har gennem-
ført hele hovedforløbet og bestået din 
svendeprøve . 

Nogle få uddannelser er skolebaserede 
uddannelser, hvor man kan gennemføre en 
hel uddannelse på skolen . 

Læs side 12-17 i dette hæfte 
Du skal sætte dig godt ind i, hvad der 
er beskrevet om erhvervsuddannelserne 
generelt og om eux på de foregående sider, 
da det alt sammen også gælder for de 
tekniske erhvervsuddannelser .

Nedenunder kan du se en grafisk oversigt 
over de forskellige måder du kan starte på 
en erhvervsuddannelse på . 

På næste side kan du se en oversigt over 
alle de tekniske erhvervsuddannelser . 

3

3

3

3

3

3

3

Grundforløb
Her starter du på GF1 eller GF2  
og finder praktikplads efter grund-
forløbet .

                                  SU                          Elevløn                                    4 år fra GF2

                                  SU                  Elevløn                     2 år fra GF2

GF2 
½ år

10 10 10 5

Hovedforløbet

Praktikaftale fra start
Har du en praktikplads fra starten,  
får du elevløn i hele uddannelsen .  
Du kan begynde med en praktik- 
periode eller starte på GF2 .

                              Elevløn                         4 år i alt

10 10 10 5

Hovedforløbet

Trindelt uddannelse
Her starter du på GF1 eller GF2  
og finder praktikplads efter grund- 
forløbet . Afstiger efter trin 1 .  
Du kan senere genop tage og  
færdiggøre uddannelsen .

10 10

HovedforløbetGrundforløbet

Grundforløbet

Grundforløbet

Eud+

Mesterlære
Her starter du med en praktisk  
oplæring før hovedforløbet . Du får 
elevløn i hele uddannelsen .                                        Elevløn                                                                                           4 år i alt

1 år 10 10 5

Praktisk oplæring Hovedforløbet

10

GF1
½ år

GF1
½ år

GF2 
½ år

GF2 
½ år
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A  Adgangsbegrænsning 
 Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for

S Skolepraktik 
 Mulighed for skolepraktik efter GF2 

T Trindelt 
 Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1 . 
 Søg på uddannelsens navn på www .ug .dk og se Trin 1 muligheden

U  Skoleuddannelse 
 Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale

A-D 
Anlægsgartner S, T  3 år 6 mdr.

Anlægsstruktør, bygnings- 
struktør og brolægger S  4 år 6 mdr.

Autolakerer S  4 år 3 mdr.

Automatik- og  
procesuddannelsen S, T  4 år 6 mdr.

Bager og konditor T  4 år 6 mdr.

Beklædningshåndværker A, S, T  3 år 10 mdr.

Beslagsmed A  4 år 6 mdr.

Boligmonteringsuddannelsen T  4 år 6 mdr.

Buschauffør i kollektiv trafik T  3 år 6 mdr.

Byggemontagetekniker U  1 år 11 mdr.

Bygningsmaler S  4 år 3 mdr.

Bådmekaniker A, S, T  4 år 6 mdr.

Cnc-teknikuddannelsen A, S, T  3 år 

Cykel- og motorcykel- 
mekanikeruddannelsen S, T  3 år 6 mdr.

Data- og kommunikations- 
uddannelsen S, T  3-6 år

Detailslagter S, T  2½-4 år

Digital media  3 år 6 mdr.

Dyrepasser T  4 år 4 mdr.

E-F 
Ejendomsservicetekniker S  3 år 9 mdr.

Elektriker S, T  3-5 år

Elektronik- og svagstrøms- 
uddannelsen S, T  4 år 6 mdr.

Elektronikoperatør  2 år 6 mdr.

Entreprenør- og landbrugs- 
maskinuddannelsen S, T  2½-4½ år

Ernæringsassistent S, T  3 år 7 mdr.

Film- og tv-produktions- 
uddannelsen T  3-5½ år

Finmekaniker S, T  2-4½ år

Fitnessinstruktør  2 år

Flymekaniker T  5-6½ år

Forsyningsoperatør  2½ år

Fotograf  5 år

Frisør A, S  4½ år

Frontline pc-supporter A, S  2½ år

Frontline radio-tv-supporter A, S  2½ år

G-I 
Gartner S, T  4 år 5 mdr.

Gastronom S, T  4 år 3 mdr.

Glarmester (og alubygger) S, T  4 år 8 mdr.

Grafisk tekniker A, S  3½ år

Greenkeeper T  3 år 8 mdr.

Guld- og sølvsmedeuddannelsen A, T  4½ år

Havne- og terminaluddannelsen T  3 år

Hospitalsteknisk assistent  3 år

Industrioperatør S, T  2 år

Industrislagter T  3 år 9 mdr.

Industriteknikeruddannelsen S, T  2½-4½ år

Karrosseriuddannelsen S, T  4-4½ år

Kosmetiker  1½-2½ år

Køletekniker S, T  2½-4½ år

L-P 
Laboratorietandtekniker A, S  4½ år

Lager- og terminaluddannelsen S, T  2-5 år

Landbrugsuddannelsen T  2½-4½ år

Lastvognsmekaniker S, T  2½-4½ år

Lufthavnsuddannelsen T  2-3½ år

Maritime håndværksfag  4½ år

Maskinsnedker S, T  2½-4½ år

Mediegrafiker A, S  4½ år

Mejerist T  3 år 8 mdr.

Metalsmed A, T  4½ år

Modelsnedker A  4½ år

Murer S  3½ år

Oliefyrstekniker  2½ år

Ortopædist  4 år

Overfladebehandler S, T  2½-3½ år

Personvognsmekaniker S, T  2½-4½ år

Plastmager S, T  2½-5½ år

Procesoperatør S, T  2-4 år

Produktør A, S  2½ år

R-T 
Receptionist  2 år 10 mdr.

Redderuddannelsen T  2½-3½ år

Serviceassistent S, T  2-2½ år

Sikkerhedsvagt  2 år

Skibsmekaniker  3 år 9 mdr.

Skibsmontør S, T  3½-5 år

Skiltetekniker S  4½ år

Skorstensfejer T  2-4½ år

Skov- og naturtekniker S, T  2½-4 år

Smed S, T  2½-5 år

Snedker S, T 2½-4½ år

Stenhugger  4 år 5 mdr.

Stukkatør  4 år 3 mdr.

Støberitekniker T  2½-4 år

Tagdækker S  3 år 9 mdr.

Tandklinikassistent S  3½ år

Tarmrenser T  2½-3½ år

Teater-, udstillings- og event- 
tekniker A, S, T  2½-4½ år

Teknisk designer S  3½ år

Teknisk isolatør S 4 år

Tjener T  2½-4 år

Togklargøringsuddannelsen  2 år

Træfagenes byggeuddannelse S  4½ år

Turistbuschauffør T  3-4½ år

U-W 
Urmager S  4½ år

Vejgodstransportuddannelsen T  2-3½ år

Veterinærsygeplejerske T  2½-4 år

Vindmølleoperatør  2½ år

VVS-energiuddannelsen S  4½ år

Værktøjsuddannelsen S  4½ år

Web-integrator A, U  2 år 3 mdr.

Oversigt over de 104 eud-uddannelser

Kilde: www .uvm .dk og www .ug .dk
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Hansenberg
EUD 

Synes du, at Kolding ligger langt væk? Læs
alligevel videre, for HANSENBERG i Kolding
kan sagtens være en interessant skole for
dig . Vi har en del uddannelser, som du ikke
kan få andre steder i dit område .
HANSENBERG har følgende fagretninger  
på grundforløb 1: 

Dyr, jordbrug og gartneri 
Du lærer dagligdags opgaver ved arbejde i 
stalde og faglige ord og begreber omkring 
dyrehold - og du får et godt kendskab sik-
kerhedsrutiner, når du skal arbejde med dyr, 
planter og maskiner . Denne fagretning fører 
til uddannelserne dyrepasser, landbrugsud-
dannelsen (se i øvrigt side 40), veterinær-
sygeplejerske samt gartneruddannelserne . 

Hår, krop og sundhed
For dig, der overvejer at blive frisør, fitnes-
sinstruktør eller tandklinikassistent . Om-
drejningspunktet vil være skønhed, motion 
og sundhed . Du får grundlæggende erfaring 
og bliver mere afklaret med dit drømme-
job . Denne fagretning fører til uddannelser-
ne tandklinikassistent, frisør og fitnessin-
struktør . Bemærk at frisør-uddannelsen er 
adgangsbegrænset til grundforløb 2 . 

Medier, data og kommunikation
Du kommer til at arbejde med kreative 
processer og design, grafisk produktion og 
opbygning af digitale netværk . Gennem 
det praktiske arbejde i fagretningen bliver 
du i stand til at vælge dit drømmejob . 
Denne fagretning fører til uddannelserne 
mediegrafiker, webintegrator og data- og 
kommunikationsuddannelsen . Bemærk 
at webintegrator og mediegrafiker er ad-
gangsbegrænset til grundforløb 2 .

Mad, oplevelser og mennesker 
Omdrejningspunktet vil være gastronomi, 
den professionelle servicering og sundhed, 
så du kan forbedre dig til dit drømmejob og 
vælge den uddannelse, der er bedst for dig .
Denne fagretning fører til uddannelserne 
gastronom, tjener og ernæringsassistent i 
grundforløb 2 . 

Byggeri, energi og produktion
Vi arbejder med forskellige projekter og 
procesforløb fra tegning til produkt, hvor 
du kommer igennem alle faser af et bygge- 
eller konstruktionsprojekt . Denne fagret-
ning fører til uddannelserne træfagenes 
byggeuddannelse (tømrer), VVS-energiud-
dannelsen, smed, teknisk designer, industri-
operatør, automatik og procesuddannelsen 
og elektriker . 

Teknik, mekanik og logistik
I forskellige projekter vil indgå opgaver, som 
relaterer til mekaniker, chauffør samt lager- 
og logistikuddannelsen . Du kommer fx til at 
arbejde med de grundlæggende begreber 
i forhold til opbygningen af forskellige køre-
tøjer . Undervisningen vil være tilrettelagt 
med vægt på praktisk arbejde i værkstedet, 
så du bliver afklaret i dit uddannelsesvalg .
Denne fagretning fører til uddannelserne 
personvognsmekaniker, entreprenør- og 

Hansenberg
Skovvangen 28 · 6000 Kolding · Tlf. 7932 0100 · www.hansenberg.dk

GRUNDFORLØB
Dyr, jordbrug og gartneri
Hår, krop og sundhed
Medier, data og kommunikation
Mad, oplevelser og mennesker
Byggeri, energi og produktion
Teknik, mekanik og logistik

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

HOVEDFORLØB
Mediegrafiker
Teknisk designer
VVS-uddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer m .fl .)
Smedeuddannelsen
Gastronom
Tjener

Landbrugsuddannelsen
Dyrepasser
Veterinærsygeplejerske
Personvognsmekaniker
Frisør
Fitnessinstruktør
Tandklinikassistent

EUX
Dyrepasser
Personvognsmekaniker
Datateknikker
Tømrer
VVS- og energispecialist
Smed
Elektriker

landbrugsmaskinuddannelsen, karrosse-
riuddannelsen, lastvognsmekaniker, lager 
og terminaluddannelsen, lufthavnsuddan-
nelsen, personbefordringsuddannelsen og 
vejgodstransportuddannelsen . 

EUX – hvis du vil lidt mere 
Har du evnerne, energien og modet, og er 
du klar til at gøre en ekstra indsats med 
lektier og hjemmeopgaver, så har HAN-
SENBERG EUX-linje på uddannelserne 
personvognsmekaniker, tømrer, dyrepasser, 
smed, VVS, elektriker og datatekniker . 

Erhvervskostskolen
Hvis du har mere end 5 kvarters transport-
tid med offentlige transportmidler fra dit
hjem til skolen, er du berettiget til at søge
om en plads på vores erhvervskostskole .
Bemærk dog, at du ikke kan bo på er-
hvervskostskolen i grundforløb 1, hvis du 
kan nå en anden skole med en fagretning 
inden for samme hovedområde inden for 5 
kvarter . Du kan læse mere om erhvervs- 
kostskolen på: www .hansenberg .dk

Mere information
Du er altid velkommen til at kontakte os
i Vejledningscentret . Ring på 7932 0100
eller mail vejledning@hansenberg .dk .

Uddannelsesaften
Har du lyst til at se skolen, snakke med
elever og lærere, så kom og tag gerne dine 
venner og forældre med til ”Uddannelses-
aften”, informationsmøder, workshops og 
rundvisninger i løbet af året .  
Se datoerne på: www .hansenberg .dk .
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Jordbrugets UddannelsesCenter

Jordbrugets UddannelsesCenter 
Århus (JU)
er et grønt uddannelsescenter med faglige 
og videregående uddannelser inden for 
landbrug, skov og natur, gartneri og blom-
sterbinderi . Skolen ligger nord og syd for 
Århus og består af 4 afdelinger beliggende 
i Beder, i Vejlby, i Malling og på Bredballe-
gård mellem Malling og Mårslet .
I Beder gennemføres uddannelser og 
kurser inden for områderne anlægsgart-
ner, produktionsgartner, væksthusgartner, 
skov & natur og blomsterbinder . Her er 
væksthuse, planteskole og øvelsesarealer 
for anlægsgartnere . Afdelingen rummer 
også en kostafdeling med plads til næsten 
300 elever .  
I Vejlby gennemføres uddannelsen til 
landmand samt landbrugets lederuddan-
nelse (produktionsleder, virksomhedsleder, 
agrarøkonom) . Uddannelsen til jordbrugs-
teknolog udbydes også i Vejlby af Erhvervs-

akademi Aarhus i fælles voksent studie- 
miljø med JU’s uddannelser . Som jord-
brugsteknolog kan man læse videre til 
professionsbachelor inden for jordbrugs-
virksomhed . Der er mulighed for at bo på 
skolen . I Malling gennemføres grundfor-
løbet for elever med hesteinteresse . Her 
er en moderne ridehal med internationale 
mål, og der er under skoleophold mulighed 
for opstaldning af egen hest . På afdelingen 
findes en kostskole med plads til indkvar-
tering af elever . 
Bredballegård er udgangspunkt for om-
råderne jordbrugsmaskinfører, landmand 
inden for kvæg, svin og planter samt dyre- 
passer . På Bredballegård er der både dyre-  
og planteproduktion . Her findes et mo-
derne skolelandbrug med malkekøer og 
grise, samt får, høns og specialdyr som fx 
fugle, krybdyr, øgler og forsøgsdyr (mus og 
rotter) .
 

Skole- og studiemiljø
I løbet af ugen er der både teori og praktik 
på programmet, og ofte er dette blandet 
for at give et realistisk billede af arbejdet 
i erhvervet . På landbrugsområdet kan der 
blive tale om arbejde med pasning af dyr i 
enkelte weekender . I løbet af uddannelsen 
deltager eleverne i én- og flerdages-eks-
kursioner både i ind- og udland . Skolen er 
også en kostskole . Mange elever kommer 
langvejs fra og bliver derfor indkvarteret . 
Der arrangeres en række fritidsaktivite-
ter, som også hjemmeboende elever er 
velkomne til at deltage i .

Flere oplysninger
Du kan kontakte skolens vejledere, som
tager sig af netop dine spørgsmål . Du
kan derfor trygt henvende dig, hvis du er
i tvivl om uddannelsesmæssige forhold
eller har spørgsmål om skolen . Du kan
også finde flere oplysninger på skolens
hjemmeside: www .ju .dk . 
Vejledernes adresse er: ju@ju .dk

 
Første skoledag i 2016
Vi begynder grundforløbet ”Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser”: 
Mandag den 11 . januar 2016 .
Mandag den 8 . august 2016 .
 

Åbent hus og orientering om de 
faglige uddannelser
Lørdag den 30 . januar 2016 kl . 11-15 .
•  Beder: Damgårds Allé 5  

(anlæg, gartner, skovbrug)
•  Bredballegård: Nymarksvej 65, Mårslet  

(landmand, dyrepasser, jordbrugsmaskin-
fører)

 

Åbent hus med alle uddannelser
Torsdag den 26 . maj 2016 kl . 14-20 .
Hold øje med skolens hjemmeside for
yderligere arrangementer .

Orienteringsmøde om de faglige 
uddannelser
Lørdag den 31 . oktober 2015 kl . 11-14 .30 .

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5 · 8330 Beder · Tlf. 8747 5700 · www.ju.dk

GRUNDFORLØB
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Trin S (for studenter)
EUX

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

HOVEDFORLØB 
Anlægsgartner – anlægsteknik 
Anlægsgartner – plejeteknik 
Anlægsgartnerassistent (trin 1 af anlægsgartner)
EUX 
Landbrugsuddannelsen – jordbrugsmaskinfører 
Landbrugsuddannelsen – landmand husdyr (kvæg, svin) 
Landbrugsuddannelsen – landmand planter 
Landbrugsassistent (trin 1 af landbrugsuddannelsen) 
Gartneruddannelsen – væksthusgartner
Gartneruddannelsen – planteskolegartner
Gartneruddannelsen – havecentergartner
Gartnerassistent (trin 1 af gartneruddannelsen)

LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE
Produktionsleder 
Virksomhedsleder 
Agrarøkonom
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Syddansk Erhvervsskole 

Brug mere end hovedet
Syddansk Erhvervsskole Odense – Vejle er 
Danmarks største tekniske erhvervsskole . 
Vi udbyder 45 spændende erhvervsuddan-
nelser i Odense og Vejle .

Erhvervsuddannelser
På Syddansk Erhvervsskole i Vejle kan du 
vælge mellem syv uddannelsesområder . 
Hvis du vil læse mere om vores uddannel- 
ser – også dem i Odense – så gå ind på 
www .sde .dk .

Motor og teknologi 
Hvis du kan lide biler og mekanik, var det  
måske en ide at blive mekaniker ved at 
tage en uddannelse på vores moderne 
autoskole . Her lærer du om motorer, 
bremser og styretøj, elektronik og bliver 
undervist i kundebetjening, sikkerhed, 

arbejdsmiljø m .m . på vores moderne per-
sonvogne og lastvogne .

Byggeri og håndværk
Er du glad for at svinge en pensel, eller 
drømmer du om at bygge huse, så har du 
mulighed for at uddanne dig til fx maler, 
murer, tømrer eller snedker . 

Ejendom, service og vagt
Fagretningen for dig, der kan lide at ar- 
bejde med administration af bygninger, 
moderne rengøringsmetoder eller gerne vil 
gøre hverdagen god for andre mennesker . 
Og for dig, der gerne vil have en  varieret 
hverdag med personligt ansvar .

Fødevarer og ernæring
Hvis du interesserer dig for mad til men-
nesker, kan du på denne fagretning lære 
at lave god og spændende mad, og du vil 
senere kunne skabe dig en karriere inden 
for gastronomi, ernæring, fisk og vildt, 
bager eller slagter .

El, automatik og it
Hvis du  kan lide at arbejde med strøm og 
elektronik, er uddannelserne automatik-
tekniker og elektriker måske noget for dig . 
Her lærer du at opbygge, vedligeholde og 
reparere tekniske installataioner .

Netværk og datakommunikation
Hvis du synes, computerteknologi, databa-
ser, programmering og styresystemer lyder 
spændende, så bør du overveje en uddan-

Syddansk Erhvervsskole i Vejle
Boulevarden 36 · 7100 Vejle · Tlf. 7642 6280 · www.sde.dk

nelse inden for fagretningen Netværk og 
datakommunikation . 

Metal, industri og teknologi
Har du fysikken i orden, og kan du bruge 
hovedet? Så vil Metal, industri og tekno-
logi være en god uddannelse for dig . Her 
har du muligheden for at uddanne dig til 
CNC-tekniker, industritekniker, teknisk 
designer eller smed . 

EUX, svendebrev med bonus
Nu har du også mulighed for at få et  
svendebrev med ekstra bonus ved at tage 
en EUX, der er en traditionel erhvervs-
uddannelse, hvor du samtidig har fag på 
gymnasialt niveau . En EUX giver med 
andre ord rigtig gode muligheder for at 
læse videre til fx ingeniør eller andet inden 
for lige dit fag .

10. skoleår
Hvis du gerne vil afprøve de forskelli-
ge fagretninger, inden du beslutter dig 
endeligt for en bestemt uddannelse, så har 
du mulighed for at vælge et 10 . skoleår på 
Syddansk Erhvervsskole i Vejle, det hedder 
EUD10 . Vi udbyder også en helt almindelig 
10 . klasse på 10 . klassecentret i Grindsted .

Åbent hus
Lørdag den 14 . november 2015 kl . 10-14  
på Boulevarden 36 i Vejle .

FAGRETNINGER
Motor og teknologi 
Byggeri og håndværk
Ejendom, service og vagt
Fødevarer og ernæring
El, automatik og it
Netværk og datakommunikation
Metal, industri og teknologi

HOVEDFORLØB
Motor og teknologi 
• Lastvognsmekaniker
• Personvognsmekaniker
• Lastvognsmontør
• Personvognsmontør

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

Byggeri og håndværk
• Bygningsmaler
• Murer
• Snedker
• Træfagenes byggeuddannelse

Ejendom, service og vagt
• Ejendomsservicetekniker
• Serviceassistent
• Sikkerhedsvagt

Fødevarer og ernæring
• Bager
• Slagter
• Ernæringsassistent 

El, automatik og it
• Elektriker
• Automatiktekniker

Netværk og datakommunikation
• Datatekniker
• It-supporter

Metal, industri og teknologi
• CNC-tekniker
• Industritekniker
• Smed
• Teknisk designer

EUX PÅ 12 UDDANNELSER
• Tømrer
• Snedker
• Murer,
• Elektriker
• Datatekniker
• Klejnsmed
• Industritekniker
• Lastvognsmekaniker
• Personvognsmekaniker
• Ernæringsassistent
• Automatiktekniker
• Bygningsmaler
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Learnmark Tech

Vil du også have succes?
Start din karriere som håndværker og få 
succes! Som udlært håndværker kan du 
også blive selvstændig eller læse videre til 
fx bygningskonstruktør, produktionstek-
nolog, ingeniør eller arkitekt . Som noget 
nyt skal du ikke længere beslutte dig for, 
hvilken uddannelse du vil tage, inden du 
starter . Det afgør du først efter et halvt år, 
når du ved mere om de forskellige fag .

Grundforløb 1 / GF1
Der bliver fart på, mens du går på GF1 . På 
20 uger prøver du uddannelserne inden for 
hovedområdet Teknologi, byggeri og trans-
port, så du får det bedste grundlag for at 
vælge netop den uddannelse, der passer til 
dig og dine fremtidsdrømme . Du arbejder 
med robot-teknologi og bæredygtigt byg-

geri i projekter, som tager udgangspunkt i 
rigtige virksomheder . Undervisningen fore-
går i vores værksteder og teorilokaler med 
moderne it-udstyr, hvor du både arbejder i 
grupper og alene .

Grundforløb 2 / GF2
På GF2 specialiserer du dig inden for den 
uddannelse, du har valgt . Her lærer du den 
nødvendige teori og arbejder i værkstedet, 
så du er godt forberedt til hovedforløbet, 
hvor du skal i praktik . Du arbejder med 
projekter, hvor du bruger robot-teknologi 
og lærer mere om bæredygtigt byggeri og 
innovation . Det hele handler om din frem-
tid og din karriere – måske som svend i en 
virksomhed, iværksætter eller studerende 
på fx ingeniøruddannelsen .

Ungdomsmiljø
På Learnmark Tech bliver du en del af et 
aktivt ungdomsmiljø med adgang til fx 
fitness-rum og multibane . Du deltager i 
elev-arrangementer, hvor du nogle gange 
også møder elever fra de andre uddannel-
ser på Learnmark Horsens . 

Gode muligheder for praktikplads
På Learnmark Horsens har vi stor succes 
med at få vores elever videre i praktik – vi 
er faktisk blandt landets bedste . Mangler 
du efter grundforløbet en praktikplads, kan 

du blive tilknyttet vores praktikcenter, hvor 
du får en arbejdsdag, der ligner den, du har 
i en virksomhed . Mens du er i praktikcen-
tret, er du i virksomhedspraktik, som ofte 
ender med en praktikplads .

EUX – student og håndværker på  
én gang
Nu behøver du ikke vælge mellem at blive 
håndværker og student . Med en EUX-ud-
dannelse bliver du nemlig både faglært 
håndværker og får en række fag på gym-
nasieniveau, som giver adgang til at læse 
videre til fx arkitekt, ingeniør produktions-
teknolog eller bygningskonstruktør .

Sportscollege Horsens
Er du til sport, kan du gå på Sportscollege 
Horsens, mens du tager din uddannelse . 
Læs mere på www .schorsens .dk

Vil du vide mere?
www .learnmark .dk/tech
Tlf . 8816 3600

Åbent hus
Lørdag den 31 . oktober 2015 kl . 10-15 – 
uddannelsesmesse i Forum Horsens
Søndag den 31 . januar 2016 kl . 10-14, 
Vejlevej 150, Horsens .
www .fb .com/learnmarkhorsens

Learnmark Tech
Vejlevej 150 · 8700 Horsens · Tlf. 8816 3604 · www.learnmark.dk/tech

GRUNDFORLØB 1
• Teknologi
• Byggeri
• Transport
• Mad – gastronomi, service og oplevelser 

GRUNDFORLØB 2
Teknologi
• Smed
• Industritekniker
• Industriassistent
• Industrioperatør
• Produktør
• Elektriker

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

Byggeri 
• Tømrer
• Murer
• Anlægsstruktør
• Bygningsstruktør
• Brolægger
• Tagdækker
• Bygningsmaler
• VVS

Transport
• Personvognsmekaniker
• Lageroperatør
• Chauffør
• Buschauffør

HOVEDFORLØB
Teknologi
• Industriassistent
• Industritekniker
• Smed
• Produktør
• Industrioperatør

Byggeri
• Anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger
• Murer
• Tagdækker
• Tømrer
• Kloakrørlægger

Transport 
• Buschauffør
• Chauffør
• Lager- og logistikoperatør

EUX
• EUX-brolægger
• EUX-industritekniker
• EUX-murer
• EUX-smed
• EUX-struktør
• EUX-tømrer
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Erhvervsuddannelser, eud og eux
inden for kontor, handel og forretningsservice
Med en merkantil erhvervsuddannelse
uddanner du dig inden for butik/detail,
kontor, handel, event eller finans . Din
uddannelse består af et grundforløb (på
skolen) opdelt i 1 . del og 2 . del - hver af 20
ugers varighed - og et hovedforløb (prak-
tikplads + skoleperioder) .

Vælger du at gennemføre din uddannelse
som et eux-forløb, får du en dobbeltud-
dannelse . Det vil sige både en erhvervsud-
dannelse og studiekompetence til videre-
gående uddannelser . Se side 26 ”Særligt
om eux inden for handel, kontor og forret-
ningsservice” .

På grundforløbets 1 . del, GF1, vælger 
du blandt forskellige fagretninger, der 
introducerer dig til de forskellige brancher 
(fx kontor, detail, handel, event) . Du får et 
indblik i de arbejdsopgaver, du vil komme 
til at udføre og de faglige krav, der stilles . 
Samtidig lærer du at samarbejde med 
andre om opgaveløsning og får kendskab 
til arbejdsmarkedet generelt . Det giver dig 
en rigtig god baggrund for at træffe dit 
endelige valg af uddannelsesretning . Dette 
valg træffer du i slutningen af GF1 .

Grundforløbets 1. del – 20 uger
Optagelse på GF1
Du kan optages på GF1, hvis du starter 
senest 14 måneder efter 9 . eller 10 . klasse 
og har opnået et karaktergennemsnit 
på mindst 02 i hvert af fagene dansk og 
matematik ved folkeskolens afsluttende 
prøver . Du kan ikke blive optaget på GF1 
senere end 14 måneder efter, at du har 
afsluttet 9 . eller 10 . klasse . 
Du kan kun påbegynde GF1 én gang .

Intro og afklaringsforløb – 14 dage
Du starter med 14 dages afklaringsforløb,
hvor du introduceres til uddannelsen og de
fagretninger, som du kan vælge . Du prøver
nogle typiske arbejdsopgaver inden for
fagene og arbejder med virkelighedsnære
cases fra erhvervslivet . Sidst i afklaringsfor-
løbet vælger du eud eller eux fagretning .
En fagretning kan fx være: ”Eud Butik 
og handel” . Du kan vælge at angive den 
ønskede fagretning på din tilmelding . Ellers 
hjælper skolen dig, gennem afklaringsfor-
løbet, med at træffe de valg, som er bedst 
for lige netop dig!
Læs mere om de enkelte skolers fagretnin-
ger på de efterfølgende sider .

Fællesskab
Man lærer bedst, hvis man har det godt!
Derfor vægtes et godt socialt fællesskab
med andre unge højt . Du går på hold
sammen med unge, som har valgt samme
fagretning som dig . Det giver gode mulig-
heder, både for et godt socialt fællesskab,
men også for at være sammen med andre,
der har samme faglige interesser som dig!
Der forventes tilsvarende af dig, at du er
aktiv, selv tager ansvar, og er indstillet
på at samarbejde med mange forskellige
typer af unge .

Uddannelsen
På GF1 har du forskellige erhvervsfag og 
grundfag, der afhænger af, om du har valgt 
eud eller eux . En stor del af din under-
visning foregår som erhvervsfag . Du får 
generel erhvervsfaglig viden og kompe-
tencer . Samtidig afprøver du nogle af de 
typiske arbejdsopgaver, som du vil møde i 
dit fremtidige job . 

Der arbejdes tværfagligt med projekter . 
Det kunne fx være ”Opstart af butik” eller 
”Business to Business” . 
Sidst i GF1 vælger du din uddannelsesret-
ning: Butik/detail, handel eller event . Du 
går desuden til eksamen i et grundfag .

Grundforløbets 2. del – 20 uger
GF2
På GF2 målrettes undervisningen specifikt 
den uddannelsesretning, som du har valgt 
ved afslutningen af grundforløbets 1 . del . 
Du har uddannelsesspecifikke fag, grundfag 
og valgfag .

Grundfagene
Nogle af grundfagene vil være kendte… og
så alligevel ikke! Du vil opleve, at undervis-
ningen tager udgangspunkt i praktiske
eksempler fra erhvervslivet, og de kendte 
fag vil have en ny drejning . Andre fag, som 
eksempelvis IT og erhvervsøkonomi, vil 
være nye fag . Grundfagene afsluttes på D 
og C niveauer, afhængig af om du har valgt 
eud eller eux . 
For at kunne gå videre til et hovedforløb
kræves der, at grundfagene er bestået med 
et gennemsnit på mindst 02 .

Uddannelsesspecifikke forløb
Det uddannelsesspecifikke forløb er rettet
direkte mod det hovedforløb og den 
uddannelsesretning, du har valgt . Under-
visningen er tilrettelagt erhvervsrettet 
samt praksisnært, og giver dig faglige 
kompetencer målrettet den virkelighed, du 
vil møde under din praktiktid . Du arbejder 
ofte projektorienteret og med tværfaglige
emner .
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Grundfag på eud
IT C
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
Dansk D/C (D på butik/detail)
Engelsk D/C (D på butik/detail)
(Eux grundfag – se side 26 om eux)

Erhvervsfag
Valgfag
Uddannelsesspecifikke fag 

Grundforløbsprøve på GF2
Du afslutter GF2 med en grundfagseksa-
men og en grundforløbsprøve . Grundfor-
løbsprøven skal bestås, for at du kan gå 
videre til hovedforløbet .

Optagelse af nye elever
Er det mere end 14 måneder siden, at du 
har afsluttet 9 . eller 10 . klasse, skal du op-
tages direkte på grundforløbets 2 . del, GF2 . 
Det forventes derfor, at du har opnået 

kompetencerne fra GF1 på anden vis, fx på 
VUC . Det er især vigtigt, hvis du vil starte 
på eux GF2 . 
Inden for erhvervsuddannelserne må du 
kun påbegynde et grundforløbs 2 . del tre 
gange, hvis du ikke har en uddannelses- 
aftale på forhånd .

Hovedforløbet
Når du er færdig med GF2, skal du have  
en praktikplads i en virksomhed . Det er  
dit eget ansvar at skaffe en praktikplads . 
Erhvervsskolerne hjælper dig med jobsøg-
ningen og med at indgå en uddannelses- 
aftale mellem dig og praktikstedet .
Uddannelsesaftalen gælder også som en 
ansættelseskontrakt, og de første 3 måne-
der er en gensidig prøvetid .
Når du har en uddannelsesaftale, fortsæt-
ter du nu med hovedforløbet, som er din 
praktiske oplæring . Undervejs i hovedfor-
løbet skal du på skole i flere perioder for 
at få et dybere kendskab til det arbejds-
område, du uddanner dig til . Alle hoved-
forløb afsluttes med en fagprøve, som skal 
bestås .

Mesterlære
Hvis du har en praktikplads på forhånd, 
kan du vælge at gå i mesterlære . I stedet 
for at tage grundforløbet på skolen, skal du 
arbejde 1 år hos din læremester, hvor du 
får en uddannelsesplan for, hvad du skal 
lære det første år . Skolen følger op på dit 
uddannelsesforløb, og du skal måske følge 
nogle fag på skolen . Efter det første år skal 
du aflægge en prøve, hvor det vurderes, om 
du er parat til at fortsætte på hovedforlø-
bet, der følger de normale retningslinjer .

Du kan læse videre – også med eud
Efter dit hovedforløb har du mulighed for
at læse videre på en erhvervsakademiud-
dannelse . Uddannelsen tager typisk 2 år, 
og du kan fx blive serviceøkonom, handels-
økonom eller designteknolog .

Sådan kommer du i gang
Du tilmelder dig under hovedområdet 
”Kontor, handel og forretningsservice” på 
www .optagelse .dk .

4 år

Grundforløb 2 . del 
GF2 - 20 uger

Grundforløb eux 
2 . del, 20 uger

Hovedforløb, trin 2
2 år

Studieforløb eux
1 år, gymnasiale fag afsluttes

Hovedforløb, eux
2 år, afsluttes med eux-bevis

3 år
Eud 
Som faglært har du  
også adgang til erhvervs- 
akademiuddannelser

Eux 
Giver adgang til videre- 
gående uddannelser og 
du kan blive faglært

Grundforløb 1 . del 
GF1 - 20 uger

Grundforløb eux 
1 . del, 20 uger

Med bestået studieforløb eux, har du generel studiekompetence 
til at søge ind på videregående uddannelser
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Eux – erhvervsuddannelse + 
gymnasial eksamen
Med en merkantil eux får du helt nye mu-
ligheder! På eux får du både erhvervsrette-
de og faglige udfordringer på gymnasialt
niveau . Du tager både en erhvervsuddan-
nelse, og opnår samtidig generel studie-
kompetence, som giver dig adgang til 
videregående uddannelser . Du får med
andre ord en dobbeltuddannelse . 
Din uddannelse er målrettet praktik i en 
virksomhed, men du har adgang til at 
læse videre umiddelbart efter dine 2 års 
skolegang på eux . 
Ønsker du en uddannelse inden for kontor 
og finans er eux obligatorisk, men du kan 
også vælge eux inden for uddannelserne 
detail, handel og event .
Målgruppen for eux er elever, der har de
teoretiske forudsætninger for at kunne
gennemføre en videregående uddannelse .

Uddannelsen
Du starter med et 14 dages introducerende 
forløb . Her vælger du endeligt, om din er- 
hvervsuddannelse skal være baseret på eux .

Arbejdsform 
På eux arbejder du anvendelsesorienteret
på et gymnasialt niveau, hvor teori og

praksisrettet undervisning understøtter
hinanden . Der arbejdes eksperimenterende,
undersøgende og reflekterende, og under-
visningen på gymnasialt niveau er tonet
mod det merkantile erhverv, du ønsker .
Undervisningen tilrettelægges helhedsori-
enteret .

Det første år på eux gennemfører 
du 8 fag på C-niveau

Erhvervsfag
Uddannelsesspecifikke fag
Grundfag

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Afsætning C
Finansiering C (på finansuddannelsen)

Efter at have bestået eux GF1 og GF2 - 
som sammenlagt varer 1 år - går du videre 
på det 1-årige eux studieforløb, hvor du 
afslutter de gymnasiale C til A niveauer . 
Din samlede uddannelsestid på skolen 
er således 2 år . Studieåret afsluttes med 

gymnasial eksamen, hvorefter du modta-
ger bevis for gennemførelsen af eux 1 . del . 
Dette bevis giver dig studiekompetence til 
videregående uddannelser . 
Du kan herefter vælge enten at fortsætte 
i lønnet praktik med en uddannelsesaftale 
på 2 år eller at læse videre . Vælger du at 
indgå en uddannelsesaftale, skal du på 
skoleperioder i enkelte uger af praktiktiden . 
Efter praktiktiden afslutter du din uddan-
nelse efter i alt 4 år med et eux bevis . 
Med et eux-studieforløb har du gode  
muligheder for at finde en praktikplads .

Adgang til videregående uddannelse
Med en merkantil eux får du det, man
kalder ”generel studiekompetence” - dvs
adgang til at søge ind på:
• Universiteter
• Professionsbachelor uddannelser
• Erhvervsakademier 

Med en eux har du desuden adgang til de 
gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår 
med de gymnasiale uddannelser . 
Se  www .ug .dk for adgangskravene til de 
enkelte videregående uddannelser .

Særligt om eux 
inden for kontor, handel og forretningsservice

Dansk A
Engelsk B
IT B 

Virksomhedsøkonomi B 
eller Matematik B 

Valg mellem:
Kulturforståelse C
Erhvervsret C
2 . fremmedsprog C

Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau

Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Dansk A
Engelsk B
IT B 

Virksomhedsøkonomi B  
eller Matematik B

Valg mellem:
Innovation C
Erhvervsret C
2 . fremmedsprog C

Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau

Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Dansk A
Engelsk B
IT B 

Virksomhedsøkonomi B
Matematik B
Erhvervsret C

Valgfag:
1 fag på B eller 2 fag på  
C niveau, valg mellem:
Samfundsfag B
International økonomi B
Finansiering B
Innovation C
Markedskommunikation C

Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Dansk A
Engelsk B
IT B 

Virksomhedsøkonomi B 
eller Matematik B 

Valg mellem:
Psykologi C
Erhvervsret C
2 . fremmedsprog C

Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau

Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Kontor med specialer Detail og handel Finansuddannelsen Eventkoordinator
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Kilde: www .uvm .dk og www .ug .dk

Detail og butik

Detailhandel/butik med specialer
Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter  
bl .a . kundeekspedition, kassebetjening, ind-
køb, registrering, kontrol og opstilling af varer .

Salgsassistent

Salgsassistent med profil
• Dagligvarer

• Tekstil (herre-/dametøj)

• Byggemarked, værktøj og beslag

• Boghandel

• Forbrugerelektronik

• Farvehandel

• Fotohandel

• Guld, sølv og ure

• Glas, porcelæn og gaveartikler

• Legetøj og hobbyartikler

• Materialhandel

• Møbelhandel

• Sport og fritid

• Radio/TV og multimedier

• Sko og læderartikler

• Stormagasin

• Optik

• Nærbutik

• Kapitalkædedrift

• Køkken og bad

Dekoratør

Blomsterdekoratør

Handel

Handelsuddannelse med specialer
Arbejdet omfatter blandt andet salg og
ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, 
markedsføring, regnskab og korrespondance .
  
Handelsassistent, salg
• Auto

• VVS

• Stål

• Træ og byggematerialer

• Værktøj og værktøjsmaskiner

• Landbrugsmaskiner

• El

Indkøbsassistent

Logistikassistent

Finans

Finansuddannelsen
Arbejdet består i at betjene og vejlede
kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitut-
ter og forsikringsbranchen i økonomiske og 
forsikringsmæssige forhold .

Finansassistent
• Bank og realkredit

• Liv og pension

• Skadesforsikring

Kontor

Kontor med specialer
Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver 
inden for sagsbehandling, tekstbehandling, 
regnskabsføring, arkivering og kundekontakt .

Kontor
• Administration

• Advokatsekretær

• Lægesekretær

• Offentlig administration

• Økonomi

• Revision

• Rejseliv

• Spedition og shipping  

Event

Eventkoordinator
Arbejdet omfatter idéudvikling, planlæg- 
ning, markedsføring, budgettering og  
gennemførelse af events (oplevelser) i 
fx butikscentre, koncerthuse eller forlys-
telsesparker .  

Skolepraktik

Finder du ikke en praktikplads har du, ved 
uddannelsesretningerne Detail, Handel og 
Kontor, mulighed for at gennemføre dit 
hovedforløb i et praktikcenter .  

Det kræver bl.a. at du: 
•  har gennemført og starter skolepraktik  

direkte efter grundforløbets 2 . del  
(v/ kontor: At du starter skolepraktik efter 
bestået studieforløb eux)

• har bestået grundforløbsprojektet

• opfylder adgangskravene til hovedforløbet

•  vurderes egnet, er geografisk og faglig mobil, 
samt er aktiv praktikpladssøgende
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Learnmark Business

Kickstart din karriere på  
Learnmark Business
Kunne du tænke dig at blive butikschef, 
indkøber, sælger, speditør, ejendomsmæg-
ler, direktør, advokatsekretær, materialist, 
dekoratør eller projektleder? Så skal du 
enten vælge den 1-årige HG-Business eller 
den 2-årige EUX-Business .

EUX-Business – en gymnasial  
erhvervsuddannelse på to år 
Vil du gøre karriere i erhvervslivet samtidig 
med, at du får adgang til videregående ud-
dannelser? Så skal du vælge EUX-Business .
EUX-Business tager 2 år og er opdelt i 
Grundforløb 1 på ½ år, Grundforløb 2 på 
½ år og et studieår .

Læs videre eller vælg en elevplads
Efter to år på EUX-Business har du to 
stærke valgmuligheder . Du kan
•  læse videre på korte videregående ud-

dannelser som fx handelsøkonom, finans-
økonom eller markedsføringsøkonom 

•  fortsætte som elev i et to-årigt praktik-
forløb . Efter fire år er du både faglært og 
har studiekompetence .

Vær opmærksom på, at EUX-Business er 
et krav, hvis du ønsker en kontoruddannel-
se . På EUX-Business afslutter du fx dansk 
på A-niveau, engelsk og it på B-niveau,  
matematik og samfundsfag på C-niveau .

HG-Business på et år
Vi lærer dig hurtigt det, der skal til, for at 
du kan kickstarte din karriere i erhvervs-
livet . En del af undervisningen foregår i 
vores tre butikker . Her kan du afprøve alle 
dine idéer og se, om de er lige så gode i 
virkeligheden . På den måde får du også 
en større forståelse for arbejdsopgaverne 
i en butik - fra du bestiller varer, har fået 
dem på lager, pris-sat, udstillet, solgt og 
til indtægterne er bogført . Du får også 
mulighed for at arbejde med salg af varer 
fra en webshop . HG-Business tager et år 
og er opdelt i Grundforløb 1 på ½ år og 
Grundforløb 2 på ½ år .

Læg budgetter – tæt på virkelig- 
heden
Du får også mulighed for at blive en del 
af Learn-Engros, hvor du i praksis afprøver 
teorien om fx at lægge budgetter, skrive 
salgsbreve og afstemme regnskaber . På  
den måde kommer du helt tæt på hver-
dagen på et kontor, hvor der er mange 
forskellige arbejdsopgaver .

Modeshow
”Elever fra HG-Business planlægger og gen-
nemfører et stort modeshow i samarbejde 
med byens butikker. Det er et fedt projekt, 
fordi vi selv har ansvaret for økonomi, tek-
nik, markedsføring og sceneshow. Det er en 
sjov og anderledes måde at have undervis-
ning på, fordi vi afprøver det, vi har lært i 
timerne, i praksis”. Mette

Tæt på erhvervslivet
I løbet af din uddannelse har du tæt kon-
takt til erhvervslivet . Du møder virksom-
hedsejere, der fortæller om at starte egen 
virksomhed, du møder elever, som kan 
fortælle dig om, hvordan det er at være 
elev, og du bliver opdateret på, hvad der 
sker i erhvervslivet lige nu .

Studieture
På alle vores uddannelser bliver du tilbudt 
en studietur . På grundforløb 1 er det til en 
større dansk by, og på grundforløb 2 er det 
en studietur til en europæisk storby .

Sportscollege Horsens
Er du til sport, kan du gå på Sportscollege 
Horsens, mens du går på Learnmark Busi-
ness . Læs mere på www .schorsens .dk

Vil du vide mere?
Hold øje med vores hjemmeside, hvor du 
kan læse mere om fx uddannelserne og 
studiestart www .learnmark .dk/business og 
www .learnmark .dk/eux-business .

Uddannelsesmesse
Lørdag den 31 . oktober 2015 kl . 10-15  
i Forum Horsens .

Info-møder 
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17-19 .
Lørdag den 23 . januar 2016 kl . 13-15,
Strandpromenaden 4c, Horsens .
www .fb .com/learnmarkhorsens

Learnmark Business
Strandpromenaden 4c · 8700 Horsens · Tlf. 8816 3600 · www.learnmark.dk/business

EUX-Business – Salg, iværksætteri og E-business
EUX-Business – Kontor og finans

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE 

HG-Business
HG-S – 5 uger for HHX-studenter
HG-S – 10 uger for STX-, HTX- og HF-studenter

Erhvervsuddannelse for voksne – EUV
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Campus Vejle
EUX Business og Den ny EUD 

Drømmer du om en fremtid på kon-
tor, i butik, med handel eller med 
events? Start på Campus Vejle – så 
er du godt på vej!
På begge uddannelser er undervisningen 
virkelighedsnær og baseret på projekter, 
hvor du arbejder sammen med lokale 
virksomheder . Vi fokuserer på innovation, 
iværksætteri, sport og praktik .

Kom længere med en EUX Business
Her får du både en erhvervsuddannelse og 
en erhvervsrettet gymnasial uddannelse . 
Vil du uddannes på kontor, skal du vælge 
EUX Business . Du kan også vælge at gå i 
praktik inden for handel, butik og event . 
EUX Business tager 4 år, og består af to 
års skolegang og to års praktik . Du kan 
vælge at læse videre efter de to første år 
på skolen, hvor du opnår studiekompeten-
ce med EUX 1 . delsbeviset, som giver dig 
adgang til at læse videre på en lang række 
videregående uddannelser . Snak med 
studievejlederen omkring valgfag o .a ., der 
kan have betydning for dine muligheder 
for videre studier .  

Den ny EUD
Den ny erhvervsuddannelse tager 3 år . Det 
første år går du på skole, og de to efterføl-
gende år er du i praktik .
Med Den ny EUD kan du blive uddannet 
inden for handel, butik og event . I løbet 
af uddannelsens første år vælger du 
fagretning . 

Uddannelsesgaranti
Vælger du at tage en EUX Business får du 
uddannelsesgaranti for din kontoruddan-
nelse, hvis du vælger at gå den vej . Det 
betyder, at du kan gennemføre din praktik 
i vores praktikcenter, hvis du ikke kan finde 
en læreplads i en virksomhed .
Den samme garanti giver vi for dig, der vil 
uddannes i butik og tager Den ny EUD .

Du får også… 
• Spændende intro-program for nye elever
• Engelsk og evt . tysk 
• Kulturelle fællesarrangementer
• Sportsdage
•  Idrætstilbud – bliv medlem af Campus 

Fitness
• Vi har eget motionscenter og idrætshal
• Aktivt elevråd
• De fedeste fester med de hotteste navne

Praktik – både i DK og i udlandet
Hos os kan du både komme i praktik i 
Danmark og i udlandet .

Vejle Sportscollege
Er du til sport og ønsker at pleje sportskar-
rieren, mens du tager din ungdomsuddan-

nelse, er Vejle Sportscollege løsningen . Du 
kan frit vælge studieretning . Vi planlægger 
skemaet, så der er mulighed for at mor-
gentræne to gange ugentligt . Vi har nogle 
af landets bedste idrætsfaciliteter og har 
tilknyttet fysioterapeut, mentalttræner og 
coach . Du får specialmadordning i kanti-
nen og kan bo lige ved siden af skolen på 
Campus One, hvis du bor langt fra Skolen . 
Se mere på www .vejlesportscollege .dk

Vil du vide mere?
Kontakt os for mere information . Aftal evt . 
tid til en snak med en studievejleder, som 
du kan finde på skolens hjemmeside
www .campusvejle .dk/eud-euv-og-eux/vej-
ledning-og-stoette/studievejledning .
Undervisningen begynder i august .

Åbent hus
Lørdag den 14 . november 2015 kl . 10-14 .
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 .
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19 .

DEN NY EUD
Detailhandel
Handel
Event

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE PROFILER

Campus Vejle, EUD & EUX
Boulevarden 48 · 7100 Vejle · Tlf. 7216 2616 · www.campusvejle.dkEUD & EUX

EUX BUSINESS 
Detailhandel
Handel
Event
Kontor

VI TILBYDER OGSÅ
EUV – erhvervsuddannelse for voksne
EUD Student – 5 uger for HHX-studenter og 10 uger for STX-, THX- og HF-studenter
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Social- og sundhedsuddannelser
og pædagogisk assistent
Erhvervsuddannelserne får en ny 
struktur fra 1. august 2015
Grundforløbet er opdelt i:
•  Grundforløb 1, kaldet GF1 og grundforløb 

2, kaldet GF2
•  GF1, er for dig der kommer direkte fra 9 . 

eller 10 . klasse, indtil 14 måneder efter 
afsluttet grundskole . GF1 har en varighed 
på 20 uger .

•  GF2, er for alle andre ansøgere . GF2 har 
en varighed på op til 20 uger .

•  Der indføres et krav om mindst 02 i af-
gangsprøven fra 9 . eller 10 . klasse i dansk 
og matematik . 

•  Der afvikles optagelsesprøver for de  
elever der ikke opfylder kravet om mindst 
02 i dansk og matematik . 

Sundhed, omsorg og pædagogik
Under hovedområdet ”Sundhed, omsorg 
og pædagogik” hører 4 erhvervsuddannel-
ser:

Social- og sundhedsuddannelsen
Pædagogisk assistentuddannelse
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent

Fælles for uddannelserne er, at der er brug 
for dig, der gerne vil arbejde med andre 
mennesker og som vil andre det godt . Der 
er brug for dig, der gennem arbejdet har 
lyst til at blive klogere på dig selv .
Du kommer til at arbejde tæt på andre 
mennesker, der har brug for hjælp i
forskellige sammenhænge .

Uddannelserne er vekseluddannelser, dvs . 
at der veksles mellem skole og praktik .
Når du bliver optaget på hovedforløbet 
på en af uddannelserne, er du sikker på at 
få en praktikplads i en kommune eller en 
region .

Der er optag flere gange årligt til GF1 og 
GF2 samt til Social-
og sundhedsuddannelsen og Den pædago-
giske assistentuddannelse .
Vær opmærksom på, at du ikke kan ud-
danne dig til pædagogisk assistent på
alle skoler, og at der er et bestemt antal 
uddannelsespladser til hovedforløbet på 
alle uddannelser .

Økonomi
Hvis du er over 18 år, kan du søge SU, 
mens du går på grundforløbet . 
På hovedforløbet er du sikret en elevløn, 
som varierer afhængigt af dit valg af 
uddannelse og din alder . På fagforbundet 
FOA’s hjemmeside www .foa .dk, kan du 
finde oplysninger om lønnen .

GF1  
– pædagogik og sundhed 
GF1 er rettet mod dig, som kommer 
direkte fra 9 . eller 10 . klasse, og som har 
interesse i at arbejde med mennesker . Du 
kan også vælge GF1, hvis det er max . 14 
måneder siden, du har afsluttet folkesko-
len . GF1 strækker sig over 20 uger .

På grundforløbet “Pædagogik og sundhed” 
arbejder du med temaer og projekter, 
der gør dig klar til at søge videre på GF2 
”Omsorg, sundhed og pædagogik”, der 
enten giver dig adgang til social– og sund-
hedsuddannelsen eller den pædagogiske 
assistentuddannelse . 

GF1 tager udgangspunkt i praktiske situa-
tioner . Sundhed, aktivitet og bevægelse er 
en del af din hverdag på skolen . Teknologi 
og sociale medier er integreret I skoleda-
gen .

Ved afslutningen af forløbet har du arbej-
det med overgangskravene, så du er klar 
til at overgå til GF2 ”Omsorg, sundhed og 
pædagogik”

GF2  
– omsorg, sundhed og pædagogik
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 
9 . eller 10 . klasse for mere end 14 måneder 
siden, starter du din erhvervsuddannelse 
direkte på GF2 . 
På GF2 specialiserer du dig inden for enten 
hovedforløbet social- og sundhedsuddan-
nelsen eller den pædagogiske assistentud-
dannelse . 
GF2 varer 20 uger - undervejs lærer du den 
nødvendige teori og arbejder med faget i 
praksis . Herefter er du klar til at komme i 
gang med hovedforløbet .
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Adgang til GF2
Et gennemført GF1 eller eksamen fra folke- 
skolen med et gennemsnit på mindst 02 i 
dansk og matematik eller tilsvarende prø-
ve . Hvis du ikke opfylder kravene, kan du 
tilmelde dig en optagelsesprøve på skolen .
GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve, 
der skal være bestået, for at du kan søge 
ind på hovedforløbet til social- og sund-
hedsuddannelsen eller den pædagogiske 
assistentuddannelse (PAU) .

Undervisningen
På Social- og sundhedsuddannelsen og 
Den pædagogiske assistentuddannelse 
undervises der ud fra moderne pædagogi-
ske principper . Der arbejdes med praksis- 
nærhed, synlig læring og differentiering, så 
undervisningen giver dig de bedste mulig-
heder for at nå dine mål .
Undervisning vil være bygget op omkring 
læringsforløb, der vil indeholde oplæg,
mundtlige og skriftlige opgaver og forskel-
lige praktiske/kreative aktiviteter . Under-
visningen vil være tilrettelagt, så der er 
rum for forskelligheder og med mulighed 
for at der kan tages individuelle hensyn . 

Hjælp i undervisningen
Hvis du har svært ved at læse faglige tek-
ster eller stave og skrive opgaver, så kan du 

få hjælp i undervisningen og få hjælpemid-
ler stillet til rådighed fx computerprogram-
mer . Der vil også være mulighed for at få 
hjælp til at træne eksamenssituationer, så 
du kan bliver mere sikker i den situation . 

Forventninger til dig
Det er vigtigt, at du har lyst til at være i 
kontakt med andre mennesker, og at du
er positiv og imødekommende, da du skal 
omgås mennesker i alle aldre og situatio-
ner . Det forventes også, at du har lyst til at 
lære nyt og tager ansvar for egen læring 
ved at være aktiv og engageret i undervis-
ningen . Du skal være villig til at samarbej-
de og samtidig kunne arbejde selvstændigt 
i en varieret hverdag . 

Talentspor for dygtige elever
På talentsporet får særligt talentfulde og 
motiverede elever mulighed for at gen-
nemføre deres erhvervsuddannelse på et 
på højere fagligt niveau og blive udfordret 
mere end på det normale niveau fx ved at 
få både teoretiske og praktiske ekstraop-
gaver . På talentsporet får eleverne også 
mulighed for intensiv træning i relevante 
faglige kompetencer, inden de fx deltager 
i nationale og internationale konkurrencer 
som DM i Skills og WorldSkills .

Videreuddannelse

Social- og sundhedsassistenter kan søge 
videregående uddannelser:
Der er direkte adgang til:
• Farmakonom
• Pædagog
• Sygeplejerske
• Socialrådgiver

Der er adgang med supplerende  
gymnasiale fag til:
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Tandplejer
• Psykomotorisk terapeut
• Jordemoder
• Katastrofe- og risikomanager
• Bioanalytiker
• Radiograf
• Ernæring og sundhed

Pædagogiske assistenter kan søge  
videregående uddannelser:
Der er direkte adgang til:
• Pædagog

Der er adgang med supplerende  
gymnasiale fag til:
• Socialrådgiver
• Katastrofe- og risikomanager
• Psykomotorisk terapeut

Pædagogisk assistent
SOSU-hjælper
SOSU-assistent

GF2 - PAU 
20 ugerGF1 

20 uger

PAU Pædagogisk Assistent
2 år og 3 måneder, heraf 47 uger på skole

GF2 - SOSU
20 uger

SOSU-hjælper
1 år og 2 måneder, heraf 17 uger på skole

SOSU-assistent
1 år og 8 måneder, heraf 32 uger på skole
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Social- og sundheds-
assistentuddannelsen 

Trin 2
1 år og 8 måneder heraf 32 uger på skole .

Fag i skoleperioderne

Grundfag
• Dansk 
• Naturfag 
• Evt . engelsk

Uddannelsesspecifikke fag
• Sygepleje
• Farmakologi og medicinhåndtering                                                                                                                     
•  Somatisk sygdomslære og farma- 

kologi
•  Psykiatrisk sygdomslære og farma- 

kologi
• Forebyggelse og rehabilitering
•  Sundhedspædagogik og kommunika-

tion
•  Koordinering, kvalitetssikring og  

dokumentation

Valgfri specialefag (2 uger)
• Den opererede borger/patient
• Palliation 2
• Demens 2
• Rehabilitering 2
• Velfærdsteknologi 2
• Organisation og ledelse
•  Tværfagligt samarbejde om den  
medicinske patient 1

•  Tværfagligt samarbejde om den  
medicinske patient 2

Praktik
Praktikken foregår på et sygehus, i det psy-
kiatriske område i kommune eller region 
og i hjemmeplejen eller på et ældrecenter 
i en kommune . 

Job
Som social- og sundhedsassistent kan du 
arbejde på et sygehus, på handicapområ-
det, i psykiatrien eller i ældreområdet i en 
kommune . Arbejdet består af at vurdere 
borgerens behov og kunne tilrettelæg-
ge og udføre grundlæggende sygepleje, 
sundhedsfremme og forebyggende eller 
rehabiliterende aktiviteter . 

Du arbejder typisk med ældre borgere, 
med syge borgere, med fysisk og psykisk 
handicappede, med socialt- og psykisk 
belastede borgere (som familiestøtte) og 
som aflastningsperson ved pasning af per-
soner med svære funktionsnedsættelser og 
alvorlig sygdom . 

De borgere, du skal støtte og hjælpe kan 
have brug for hjælp på alle tider af døgnet . 
Du skal fx være forberedt på at skulle 
starte på arbejde tidligt om morgenen eller 
have aften- eller nattevagter .

Social- og sundheds-
hjælperuddannelsen 

Trin 1
1 år og 2 måneder heraf 17 uger på skole .

Fag i skoleperioderne

Uddannelsesspecifikke fag
• Social- og sundhedssektoren
• Pleje og dokumentation
•  Rehabilitering og social- og  

sundhedsfaglig indsats
• Psykologi og kommunikation
• Arbejdsmiljø og ergonomi

Valgfri specialefag (1 uge)
• Borgere med psykisk sygdom
• Palliation 1
• Demens 1
• Rehabilitering 1 
• Velfærdsteknologi 1

Praktik
Praktikken foregår i en kommune i borge-
rens eget hjem enten på et ældrecentre  
og i hjemmeplejen . 

Job
Som social- og sundhedshjælper er det 
din opgave at hjælpe de svageste borgere 
i vores samfund med at få dagliglivet til 
at fungere enten i egen bolig eller i et 
ældrecenter . Det kan både være at hjælpe 
med personlig pleje, praktiske opgaver i 
hjemmet og rengøring samt at inddrage og 
stimulere borgeren i praktiske og sociale 
aktiviteter . 
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Den pædagogiske 
assistentuddannelse 

2 år og 2 måneder heraf 47 uger på skole .
En række social- og sundhedsskoler samt 
flere udbudssteder i VIA UC udbyder ud-
dannelsen i Region Midtjylland .

Fag i skoleperioderne

Grundfag
• Dansk 
• Samfundsfag 
• Idræt
• Psykologi
• Evt . engelsk

Uddannelsesspecifikke fag
• Pædagogik
• Psykologi i den pædagogiske praksis
•  Kommunikation i den pædagogiske 

praksis
• Sundhed i den pædagogiske praksis
• Bevægelse og idræt
• Natur og udeliv
• Digital kultur
•  Kulturelle udtryksformer og aktiviteter 

i den pædagogiske praksis
• Arbejdsmiljø og ergonomi

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag 
(3 uger)
•  Rytmik, bevægelse og kroppens ud-

tryksformer
• Det pædagogiske måltid og sundhed
• Digital pædagogisk praksis
• Naturen som pædagogisk læringsrum
• Understøttende undervisning
• Læring og udvikling hos små børn
• Specialpædagogiske metoder
•  Kulturel mangfoldighed i den pæda- 

gogiske praksis
• Medicinhåndtering
•  Netværk og lokalsamfund i den  

pædagogiske praksis

Praktik
Praktikken foregår hovedsageligt i børnein-
stitutioner, men også i specialinstitutioner .

Job
Som pædagogisk assistent kan du arbejde i 
en daginstitution eller i et fritidstilbud
med børn i forskellige aldersgrupper . Du 
kan arbejde på institutioner for børn og
unge, der i kortere eller længere tid er 
anbragt uden for hjemmet . 

Du kan også arbejde med børn, unge eller 
voksne med særlige fysiske eller psyki-
ske behov, der enten bor hjemme eller 
på institution . Arbejdet består både i at 
vurdere og sætte aktiviteter i gang, der 
understøtter børns behov for omsorg, leg 
og udvikling .  

En pædagogisk assistent, der arbejder i 
vuggestuer, børnehaver, integrerede dagin-
stitutioner, skal være parat til at møde ind 
tidligt om morgenen som åbnevagt, før
de første børn bliver afleveret . Nogle gan-
ge skal du også kunne blive som det sidste
personale og lukke institutionen ned, når 
alle børn er hentet .

Erhvervsuddannelse for voksne 
(EUV)

Er du over 25 år, kan du tage en Social- og 
sundhedsuddannelse eller Den pædago-
giske assistentuddannelse på et voksen-
forløb . Længden af dit uddannelsesforløb 
afhænger af den erfaring, du har i forvejen . 
Du får en personlig uddannelsesplan, som 
tager udgangspunkt i din uddannelses-
mæssige og erhvervsmæssige baggrund 
og erfaring . I ansøgningsprocessen afklares 
den præcise længde på din uddannelse og 
om du skal følge EUV 1, EUV 2 eller EUV 3: 

EUV 1 
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring . 
Uddannelseslængde: Ingen grundforløb, 
kun hovedforløb, ingen praktik . 

EUV 2 
Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring 
eller anden uddannelse . 
Uddannelseslængde: Hele eller dele af 
Grundforløb 2 og hovedforløb 

EUV 3
Ingen erhvervserfaring eller uddannelse . 
Uddannelseslængde: Grundforløb 2 og 
hovedforløb
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Social- og Sundhedsskolen 

Vil du have en uddannelse til  
fremtiden?
Så søg ind på Social- og Sundhedsskolen
Fredericia – Vejle – Horsens .
•  Du får en uddannelse, der veksler mellem 

teori og praktik
• Du er sikret en praktikplads
• Du får løn under uddannelsen
• Du kan komme i praktik i udlandet
•  Du arbejder med den nyeste teknologi – 

blandt andet dukker, der har puls, blod i 
årerne og kan tale

•  Du får adgang til flere videregående ud-
dannelser – som social- og sundhedsas-
sistent kan du eksempelvis læse videre til 
sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut 
og bioanalytiker, og som pædagogisk 
assistent har du blandt andet adgang til 
pædagogstudiet .

Grundforløbet
Grundforløb 1 er for dig, der kommer fra
9 . eller 10 . klasse . Du kan søge SU, Statens 
Uddannelsesstøtte, når du går på grund-
forløbet . 

Du finder i løbet af grundforløb 1 ud af, 
om det er noget for dig at arbejde med 
mennesker . Efter grundforløb 1 kan du 
søge ind på grundforløb 2 til social- og 
sundhedshjælper eller grundforløb 2 til 
pædagogisk assistent som er adgangsgi-
vende til uddannelserne til social- og sund-
hedshjælper eller pædagogisk assistent .

Uddannelsen til social- og
sundhedshjælper
Uddannelsen til social- og sundhedshjæl-
per består af skoleundervisning og praktik 
i hjemmeplejen og på plejecentre . Du skal 
ikke selv finde praktikpladsen men bliver 
fra starten af din uddannelse ansat i en 
kommune og får under hele uddannelsen
elevløn . Efter uddannelsen kan du søge
job som social- og sundhedshjælper, eller
du kan søge ind på uddannelsen til social 
og sundhedsassistent .

Uddannelsen til social- og
sundhedsassistent
Uddannelsen til social- og sundhedsas-
sistent består af skoleundervisning og 
praktik fordelt på sygehus, psykiatriske
afdelinger/institutioner og hjemmeplejen/
plejecentre . Du skal ikke selv finde prak-
tikpladsen men bliver fra starten af din 
uddannelse ansat i en kommune, region
eller hos en privat arbejdsgiver og får
under hele uddannelsen elevløn . Du har
mulighed for at tage en del af din praktik
i udlandet . Efter uddannelsen kan du søge 
job som social- og sundhedsassistent, eller 
du kan søge ind på en lang række mel-
lemlange uddannelser som sygeplejerske, 
jordemoder og fysioterapeut .

Grundforløb 1 
Grundforløb 2 til SOSU og PAU
Uddannelsen til social- og sundhedshjælper
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent
Uddannelsen til pædagogisk assistent

SKOLEN TILBYDER FØLGENDE UDDANNELSER

Social- og Sundhedsskolen Fredericia · Vejle · Horsens
6. Julivej 67 · 7000 Fredericia
Staldgaardsgade 13-15 · 7100 Vejle
Ane Staunings Vej 21 · 8700 Horsens
Tvedvej 7 · 6000 Kolding (Forsøgsprojekt)
Tlf. 79 211 200 ·  www.sosufvh.dk

Uddannelsen til pædagogisk assistent
Uddannelsen til pædagogisk assistent be-
står af skoleundervisning og praktik inden 
for det kommunale, regionale eller private 
tilbud til børn og unge samt voksne med 
særlige behov for pædagogisk støtte eller 
hjælp . Du skal ikke selv finde praktikplad-
sen men bliver fra starten af din uddan-
nelse ansat i en kommune eller region og 
får under hele uddannelsen elevløn . Du har 
mulighed for at tage en del af din praktik 
i udlandet . Efter uddannelsen kan du søge 
job som pædagogisk assistent i vuggestuer,
børnehaver, SFO eller i bo- og dagtilbud
for voksne med særlige behov . Du kan
også søge ind på en række mellemlange
uddannelser blandt andet pædagog og
socialrådgiver .

Flere oplysninger
Du kan kontakte skolens uddannelses-
vejledere . Se kontaktmuligheder og flere 
oplysninger om uddannelserne på skolens
hjemmeside www .sosufvh .dk .

Informationsmøde
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17 .

Åbent hus
Januar 2016 i Fredericia, Vejle, Kolding  
og Horsens . 
Se de konkrete datoer og tidspunkter  
på www .sosufvh .dk .
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VIA Pædagogisk Assistent

VIA Pædagogisk Assistent i Horsens
Chr. M. Østergårds Vej 4 · 8700 Horsens · Tlf. 8755 3655 · www.via.dk

Tag den pædagogiske assistent- 
uddannelsen i Horsens
Den pædagogiske assistentuddannelse er 
en erhvervsuddannelse, der kvalificerer dig 
til at arbejde som pædagogmedhjælper, 
dagplejer og omsorgsmedhjælper mv . Des-
uden giver den adgang til videre uddannel-
se som pædagog .
Målet med uddannelsen er, at du udvik-
ler dig både fagligt og personligt, så du 
bliver i stand til at udføre pædagogisk og 
omsorgsrettet arbejde i forhold til børn, 
unge, voksne og fysisk/psykisk handicap-
pede . Dette arbejde foregår typisk i et tæt 
samarbejde med kollegaer, forældre og 
pårørende .
Du kan tage din pædagogisk assistentud-
dannelse i Horsens . 
Den pædagogiske assistentuddannelse er 
placeret i et campusmiljø med en række 
andre uddannelser . Det betyder, at der er 
et godt socialt miljø med moderne under-
visningsfaciliteter og IT-faciliteter, der giver 
gode rammer for varieret læring .
VIA er en stor uddannelsesinstitution, 
som udbyder en bred vifte af uddannelser 

og kurser . Det betyder, at der er mange 
forskellige mennesker, som dagligt sætter 
præg på uddannelseshuset og det spæn-
dende og kreative miljø .

 
Undervisningens indhold 
Undervisningen giver dig et bredt indblik 
i det pædagogiske arbejde . Du får også 
almene kvalifikationer som skriftlighed og 
læsefærdigheder, en forståelse for det 
samfund og den kultur, vi har i Danmark, 
indsigt i love og regler på det pædagogiske 
arbejdsområde osv .
Undervisningsformen er praksisrettet og 
tager udgangspunkt i projektforløb, hvor 
du laver gruppeprojekter om emner, som 
du selv vælger . Emnerne kan fx være 
dagligliv i et bofællesskab for fysisk og 
psykisk udviklingshæmmede, ude/indeliv 
i børnehaven, livskvalitet, børnekultur, 
sproglig og motorisk udvikling samt digital 
kultur i SFO’en .
Du kan tage din pædagogiske assistentud-
dannelse som en erhvervsuddannelse på  
2 år og 1½ måned . 

Talentspor
Der er mulighed for talentspor inden for 
fagområderne Natur og udeliv, Sundhed, 
Digital kultur og Bevægelse og idræt .

Hvilke fag skal jeg have? 
Grundfag:
• Dansk
• Samfundsfag

Uddannelsesspecifikke fag:
• Pædagogik i den pædagogiske praksis

• Psykologi i den pædagogiske praksis
• Kommunikation i den pædagogiske praksis
• Sundhed i den pædagogiske praksis
• Bevægelse og idræt
• Natur og udeliv
• Digital kultur
•  Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i 

den pædagogiske praksis
• Arbejdsmiljø og ergonomi 
• Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Uddannelsen
Uddannelsen er en vekseluddannelse med 
tre skoleperioder og tre praktikperioder i 
en pædagogisk institution . Du skal søge 
om optagelse på VIA’s afdeling for den pæ-
dagogisk assistentuddannelse i Horsens og 
bliver du optaget, indgås herefter en ud-
dannelsesaftale med din kommune/region, 
så er du på forhånd sikret en praktikplads .
For at komme i betragtning skal du have 
gennemført grundforløb 2 (GF2), som va-
rer 20 uger og som afsluttes med en prøve, 
som giver dig adgang til hovedforløbet .

Ansøgningsfrist og uddannelses- 
start
Kontakt os for yderligere information .

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte skolen .

Åbent hus
Se hjemmesiden www .via .dk

Erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

SKOLEN TILBYDER FØLGENDE UDDANNELSER

Udfold dit talent
VIA Pædagogisk
Assistent
Erhvervsuddannelse
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Landbrugsuddannelsen
Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Når du vælger en landbrugsuddannelse,
vælger du en karriere inden for en af de
mest alsidige brancher i Danmark . Der
er et væld af forskellige arbejdsområder .
Nogle eksempler er: Fodermester i en
svinebesætning, traktorfører på en ma-
skinstation, medarbejder i en malkekvægs-
besætning, grønsagsavler, minkpasser og 
medhjælp på et planteavlsbrug .

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til landmand veksler mellem
skoleophold og praktik hos forskellige
læremestre . Uddannelsen er opbygget i
to trin og tager samlet ca . 4 år .

Du kan afslutte som:
Landmand med specialet husdyr

Landmand med specialet planter

Jordbrugsmaskinfører

Landbrugsassistent (2 år, trin 1)

Du kan også tage landbrugsuddannelsen 
som et eux-forløb med gymnasiale fag .  
Du kan læse mere om eux-forløb på  
side 16 .

Grundforløb
Grundforløbet er delt i to dele, GF1 og 
GF2, der hver varer 20 uger . Hvis du 
kommer direkte fra 9 . eller 10 . klasse skal 
du som udgangspunkt gennemføre begge 
forløb, og dit grundforløb varer derfor 40 
uger . Hvis du ikke kommer direkte fra 9 . 
eller 10 .klasse og fx har lavet noget andet 
et par år, skal du starte direkte på GF2,  
og så varer dit grundforløb altså 20 uger 
(se i øvrigt side 12-15) .

På grundforløbet er undervisningen en
kombination af praktisk træning og teori .
Den første del af grundforløbet, GF1, 
indeholder grundlæggende undervisning, 
som du kan bruge i mange forskellige 
jobs . På grundforløbets anden del, GF2, er 
fagene rettet direkte mod hovedforløbet i 
Landbrugsuddannelsen . 
Det er her, du skal tage et traktorkørekort,
hvis du ikke har det i forvejen, tage malke-
bevis, lære om planteavl med videre .
Der indgår også mange praktiske øvelser 
og opgaver, så du en stor del af tiden er 
ude i skolens værksteder, i staldene og på 
markerne . Alt sammen sigter det på at 
kvalificere dig til at komme ud i din første 
praktik i hovedforløbet .

Hovedforløb
Når du har bestået grundforløbet, skal du 
i gang med dit praktikforløb, som kaldes 
hovedforløbet . Denne del af uddannelsen 
består af to eller flere praktikophold samt 
1 . og 2 . hovedforløb på skolen . Under 
hovedforløbet vælger du speciale . Der 
er gode muligheder for at tage en del 
af praktikken i udlandet, hvis du ønsker 
det . Når du har gennemført  skoledelen 
1 . hovedforløb og har haft en samlet 
uddannelsestid på mindst 24 måneder, 
kan du vælge at afslutte uddannelsen som 
landbrugsassistent .
Praktikker skal foregå på godkendte prak-
tiksteder . Skolen og LandboUngdommens
konsulenter er behjælpelige med at finde 
en læreplads til dig . Se mere på:
www .jobstafetten .dk
www .jordbrugetsuddannelser .dk
www .landboungdom .dk

Undervisningen
Under uddannelsen til landmand lærer
du om dyr, planter, maskiner, økonomi,
naturpleje, økologi, miljø og meget mere .
Indlæringen foregår på forskellige måder .
Noget lærer du i praktikperioderne,
hvor du arbejder som elev på forskellige
gårde, og noget lærer du på skoleophol-
dene, hvor undervisningen veksler mellem 
teori og praktisk undervisning .

Krav til dig
Du skal først og fremmest have lyst til
at arbejde med dyrene og markerne, i
samspil med naturen og årstiderne . Et
godt helbred og en rimelig fysik skal der
også til . Og så skal du være indstillet på
at påtage dig det ansvar, det er at arbejde 
med levende væsner .

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klare 
teorien i uddannelsen, kan der tilbydes 
hjælp i form af for eksempel lektiehjælp, 
studiestøttetimer og it-rygsæk . Denne 
hjælp har gjort det muligt for mange at 
gennemføre uddannelsen med et godt 
resultat .

Optagelse
Du kan starte direkte på grundforløbet
efter 9 . eller 10 . klasse, hvis du har en
uddannelsesparathedsvurdering til eud, 
og har mindst 02 i dansk og matematik . 
Hvis du i forvejen har en uddannelsesaf-
tale med et praktiksted, er du fritaget for 
karakterkravet .

3

3

3

3
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Adgangsveje
Der er tre adgangsveje: Skolevejen, prak-
tikvejen samt mesterlære (se s . 14) . Som 
allerede beskrevet kan du starte direkte 
på grundforløbet (skolevejen), men det 
er også muligt at starte i praktik hos en 
læremester (praktikvejen) . Hvis du vælger 
praktikvejen, vil dit grundforløb vare 20 
uger (GF2) . Hvis du ikke har et godt kend-
skab til at arbejde i landbruget, bør
du vælge skolevejen .

Inden du starter
Du kan vælge uddannelsessted efter hvil-
ket speciale, du gerne vil arbejde med, eller 
efter hvor i landet du bor . Uddannelsesste-
derne har forskellige faciliteter og tilbud . 
Inden du starter, er det derfor en god ide 
at tage ud og besøge  et par skoler for at 
se, hvilken der passer dig bedst .

Uddannelsesmiljøet
De fleste uddannelsessteder er også
kostskoler eller har tilknyttet et skolehjem,
hvor du kan bo under dine skoleperioder .
Om du har mulighed for at bo på

skolen kan afhænge af, hvor lang trans-
porttid du har til dit uddannelsessted .
Prisen for at bo på skolen afhænger af, 
om du er under eller over 18 år, og om du 
har en uddannelsesaftale . Der kan være 
forskellige regler for erhvervsskoler og 
landbrugsskoler . Spørg uddannelsesste-
derne om bo-muligheder og priser, eller 
få din UU-vejleder til at hjælpe dig med 
at undersøge og afklare mulighederne for 
at bo på skolen . Det er ikke en betingelse, 
at du bor på skolen, men ofte det er et 
ekstra plus for din uddannelse . Der sker 
mange spændende ting uden for skole-
tiden – både fagligt og socialt . Hvad der 
tilbydes er lidt forskelligt fra skole til skole, 
men sport, værksted, ridning, udflugter 
og naturligvis en fest ind imellem står på 
programmet de fleste steder .

Økonomi
Du får elevløn fra den dag, din uddannel-
sesaftale træder i kraft . Begyndelseslønnen
er ca . 10 .800 kr . om måneden og slutløn-
nen er ca . 17 .000 kr . i henhold til gæl-
dende elevoverenskomst . Du får ikke løn 
under grundforløbet, med mindre du har 

Landmand  
(trin 2) 
Starter i praktik

Praktik
15 mdr .

1 . hovedforløb 
4 mdr .

2 . hovedforløb 
5 mdr .

Praktik
5 mdr .

Praktik 
8 mdr .

GF2 
½ år

3 år og 5-11 mdr.

1 . hovedforløb
12 mdr .

2 . hovedforløb
5 mdr .

Praktik 
8 mdr .

Praktik 
13 mdr .

Landbrugsassistent  
(trin 1) 
Du starter på skole 
på GF1 eller GF2

Praktik
13 mdr .

Praktik
2 mdr .

GF2 
½ år

1 . hovedforløb 
4 mdr .

2 år fra GF2
GF1 
½ år

3 år og 5-11 mdr.Jordbrugsmaskinfører  
(trin 2) 
Starter i praktik

Praktik
5 mdr .

GF2 
½ år

Praktik
16 mdr .

Praktik
8 mdr .

1 . hovedforløb 
4 mdr .

2 . hovedforløb 
4 mdr .

GF2 
½ år

Praktik
16 mdr .

Praktik
8 mdr .

1 . hovedforløb 
4 mdr .

2 . hovedforløb 
4 mdr .

3 år og 5-11 mdr.
Jordbrugsmaskinfører 
(trin 2) 
Du starter på skole 
på GF1 eller GF2

GF1 
½ år

GF2 
½ år

Praktik
13 mdr .

Praktik
15 mdr .

1 . hovedforløb 
4 mdr .

2 . hovedforløb 
5 mdr .

3 år og 5-11 mdr. 
Landmand 
(trin 2) 
Du starter på skole 
på GF1 eller GF2

GF1 
½ år

en uddannelsesaftale . Man kan søge SU til 
grundforløbet, hvis man er over 18 år .

Uddannelsessteder
• Morsø Landbrugsskole
• Asmildkloster Landbrugsskole
• Lægaard
• Agroskolen
• Kalø Økologiske Landbrugsskole
• Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
• Bygholm Landbrugsskole
• Hansenberg
• Grindsted Landbrugsskole

Lægaard
Asmildkloster

Morsø

Agroskolen

Bygholm

Jordbrugets Udd .Center

Kalø

Hansenberg

Grindsted Landbrugsskole

GF2 
½ årGF1 

½ år

Eux-landmand 3 år og 8 mdr.
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Bygholm Landbrugsskole 

Selvstændige jobs med action,  
ansvar og udviklingsmuligheder
 . . . er hvad landbrugsuddannelsen fører til, 
herunder
•  arbejde med dyr, planter, maskiner,  

økonomi, natur og miljø
•  job som landmand, produktionsleder, 

salgs-, service- eller forsøgsmedarbejder

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen veksler mellem undervis-
ning på skolen og på et landbrug, hvor du 
ansættes som elev . Du kan læse mere om 
uddannelsesforløbet på de foregående 
sider . Vi tilbyder også Landbrugets Leder-
uddannelse .

EUX
Du kan vælge at gennemføre uddannelsen 
som EUX elev og derved opnå studiekom-
petence på gymnasialt niveau . Skolefor-
løbene i uddannelsen bliver af længere 
varighed .

Skolen
Bygholm ligger på landet . Men kun 4 km 
fra centrum i Horsens – en by med gang  
i . Vi uddanner fremtidens landmænd/ 
-kvinder og forventer, at du gider være 
med, hvor tingene sker .

Undervisningen
På skolen veksler undervisningen mellem
teori og praktisk undervisning i maskinhal, 
svejse- og motorværksteder, kostalden, 
svinestalden og marken .
Du skal nogle gange arbejde i grupper 
andre gange alene, for at styrke dig bedst 
muligt til arbejdsdagen i landbrugserhver-
vet .
Vi bruger IT-værktøjer både i klassen,  
stalden og i teknikafdelingen med maski-
ner og traktorer .
Der er lektiecafe på skolen .
Der er virksomhedsbesøg indlagt i under-
visningen . Derudover studieture til udlan-
det i løbet af uddannelsen fx til Sydafrika, 
Østrig, Letland, USA eller Kina .

Mulighed for praktik i udlandet
En del af din uddannelse kan også være 
et længere praktikophold på et landbrug
i udlandet . Der er mulighed for at få rejse-
omkostningerne dækket og evt . dansk løn .

Kostskolen – elever fra hele landet
På Bygholm sætter vi gang i landbruget
– og i dig! Vi er en kostskole og kan godt 
kaldes ”en voksen udgave af en efterskole” 
med den frihed under ansvar, som det 
giver . Vi samler elever fra hele landet . 

Der er generelt mulighed for et højt aktivi-
tetsniveau:
•  gode sportsfaciliteter: Idrætshal, ridebane, 

fitnesscenter, fodbold- og beachvolley- 
baner, bordtennis, billard/ pool og gode 
løberuter

• et bil/knallertværksted
• en jagtforening
• alle muuuuuulige kulturelle indslag
•  og så selvfølgelig caféen med tilhørende 

diskotek

Desuden direkte adgang til et væld af
aktiviteter i Horsens .
Elevers og studerendes opfindsomhed
er jo stor – hvad kunne du tænke dig at
lave, når lektierne er overstået ??

Vil du vide mere?
…så kom og mærk på dig selv, hvad du
synes om uddannelsen og skolen – du
er hjertelig velkommen . Ring eller send
en e-mail og aftal en tid .
Prøv evt . at være med en dag eller to .  
Eller tilmeld dig Brobygning via brobyg- 
ning .net (8 ., 9 . og 10 . klasse), hvor du også 
finder Bygholm Landbrugsskole .

Åbent hus
Lørdag den 23 . januar 2016 kl . 11-15 .
Hold øje med andre info-arrangementer 
på vores hjemmeside og find os på Face-
book .

GRUNDFORLØB
Rettet mod Landbrugsuddannelsen (gf1 og gf2)
Trin S (for studenter)

HOVEDFORLØB
Landmand – husdyr
Landmand – planter
Landbrugsassistent (trin 1 Landbrugsuddannelsen)

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

EUX
Landbrug

LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE
Produktionsleder (20 uger)
Agrarøkonom  (40 uge)

 

ANDET
Sikkerhedskursus for 13-17 årige
Sprøjtecertifikat
Farmercamp (sommerferien 2016)

Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49 · 8700 Horsens · Tlf. 7562 1799 · www.bygholm.dk

NOTE: Virksomhedslader  Integreres med Agrarøkonom ”trinnet”
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Jordbrugets UddannelsesCenter

Jordbrugets UddannelsesCenter 
Århus (JU)
er et grønt uddannelsescenter med faglige 
og videregående uddannelser inden for 
landbrug, skov og natur, gartneri og blom-
sterbinderi .
Skolen ligger nord og syd for Århus og 
består af 4 afdelinger beliggende i Beder,
Vejlby, Malling og på Bredballegård mellem 
Malling og Mårslet .
Til skolen hører et landbrug med både 
dyre- og planteproduktion . Her findes et
moderne skolelandbrug med malkekøer
og grise . Der er en moderne ridehal med 
internationale mål, og der er under skole-
ophold mulighed for opstaldning af egen 
hest . Skolen råder over en stor maskinpark 
til brug i forbindelse med den praktiske del 
af uddannelsen – specielt til jordbrugs- 
maskinførere .

Uddannelser
Skolen tilbyder landbrugsuddannelsen
helt frem til og med lederuddannelserne,
som er en overbygning på uddannelsen
som faglært . Uddannelsen giver mulighed 
for specialisering som landmand og som 
jordbrugsmaskinfører . Man kan læse videre 
til professionsbachelor inden for jordbrugs-
virksomhed .
 

Skole- og studiemiljø
Undervisningen er placeret på 3 af skolens 
afdelinger, Malling, Bredballegård og Vejl-
by . 2 . hovedforløb landbrug, landbrugets 
lederuddannelser gennemføres i Vejlby .
I løbet af ugen er der både teori og praktik 
på programmet, og ofte er dette blandet 
for at give et realistisk billede af arbejdet 
i erhvervet . På landbrugsområdet kan der 
blive tale om arbejde med pasning af dyr 
i enkelte weekender . Skolen er også en 
kostskole . Mange elever kommer langvejs 
fra og bliver derfor indkvarteret . Der arran-
geres en række fritidsaktiviteter, som også 
hjemmeboende elever er velkommen til .

Flere oplysninger
Du kan kontakte skolens vejledere, som
tager sig af netop dine spørgsmål . Du
kan derfor trygt henvende dig, hvis du er
i tvivl om uddannelsesmæssige forhold
eller har spørgsmål om skolen . Vejledernes 
adresse er: ju@ju .dk . 

Du kan også finde flere oplysninger på 
skolens hjemmeside: www .ju .dk . 

 
Første skoledag i 2016
Vi begynder grundforløbet ”Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser”: 
Mandag den 11 . januar 2016 .
Mandag den 8 . august 2016 .
 

Åbent hus og orientering om de 
faglige uddannelser
Lørdag den 30 . januar 2016 kl . 11-15 .
•  Beder: Damgårds Allé 5  

(anlæg, gartner, skovbrug)
•  Bredballegård: Nymarksvej 65, Mårslet  

(landmand, dyrepasser, jordbrugsmaskin-
fører)

 

Åbent hus med alle uddannelser
Torsdag den 26 . maj 2016 kl . 14-20 .
Hold øje med skolens hjemmeside for
yderligere arrangementer .

Orienteringsmøde om de faglige 
uddannelser
Lørdag den 31 . oktober 2015 kl . 11-14 .30 .

GRUNDFORLØB
Dyr, planter og natur / Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Trin S (for studenter)
EUX

HOVEDFORLØB
Landmand – husdyr (kvæg, svin)
Landmand – planter
Jordbrugsmaskinfører
Landbrugsassistent (trin 1 af landbrugsuddannelsen)

LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSER
Produktionsleder
Virksomhedsleder
Agrarøkonom

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

SKOLENS ØVRIGE UDDANNELSESUDBUD 
(se side 20)
Anlægsgartner – anlægsteknik
Anlægsgartner – plejeteknik
Anlægsgartnerassistent (trin 1 af anlægsgartner)
EUX
Gartneruddannelsen – væksthusgartner
Gartneruddannelsen – planteskolegartner
Gartneruddannelsen – havecentergartner
Gartnerassistent (trin 1 af gartneruddannelsen)

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5 · 8330 Beder · Tlf. 8747 5700 · www.ju.dk
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Hansenberg

På HANSENBERG kan du tage grundforlø-
bet til uddannelser inden for dyr, jordbrug 
og gartneri . Du behøver altså ikke fra star- 
ten at vide, om du efter grundforløb 1 vil 
arbejde med køer og grise, eller om du hel-
lere vil lære at passe heste, forsøgsdyr eller 
dyr i zoologiske anlæg . Du lærer dem alle at 
kende i løbet af grundforløb 1, så du efter-
følgende kan træffe dit valg og fortsætte i 
hovedforløbet, der indledes med praktik .

Skolen og undervisningen
Skolen ligger ca . 8 km uden for Kolding
– ude på landet, men der er gode busforbin-
delser fra Kolding Banegård . En stor del
af de ca . 450 elever kommer langvejs fra
og bor derfor på vores erhvervskostskole .
Du kan læse mere om reglerne for optagel-
se på erhvervskostskolen på hansenberg .dk .
Bemærk dog, at du ikke kan bo på erhvervs- 
kostskolen i grundforløb 1, hvis du kan nå 
en anden skole med en fagretning inden for 
samme hovedområde inden for 5 kvarter .

Besætningerne
Som elev deltager du i pasningen af vores  
besætning på 60 jerseykøer . Der skal fod-

res, malkes og muges ud . Du er med til det 
hele . Besætningen indgår i en professionel 
kvægdrift med produktion af mælk og avls-
dyr, så allerede på skolen lærer du noget 
om de arbejdsområder, du vil møde, hvis 
du vælger at blive landmand med husdyr 
som speciale . Du er også med til at fodre 
og håndtere grisene i forbindelse med den 
daglige pasning og fx ved fravænning af 
smågrise . På dyrepasseruddannelsen er det 
muligt at vælge heste som speciale . I vores 
flotte staldbygning er der plads til 32 heste . 
Nogle er ejet af skolen, andre ejes af vores 
elever, som har dem opstaldet på skolen . 
Vi har også heste, som ejes af folk uden for 
skolen . Både hestestalden og ridehallen, 
som har internationale mål, benyttes altså 
af ryttere og hesteejere udefra . Det er med 
til at sikre, at eleverne ikke kun omgås hin-
anden, men lærer, hvordan man opfører sig 
fx på en rideskole, hvor der færdes mange 
forskellige mennesker . I forsøgsdyrsstalden 
kommer du til at arbejde med mus, rotter 
og andre gnavere . Desuden har vi anlæg 
med katte og hunde . Mange elever synes, 
at det er spændende at få undervisning i 
vores zoo-afdeling, hvor de fx er med til at 
rengøre anlæggene og tilberede foder til 
næsebjørne, kattelemurer, alpakaer, suri-
kater, emuer, små kænguruer samt fisk og 
krybdyr i terrariet . Dyrene går i store anlæg, 
som man kender det fra zoologiske haver .

Dyreadfærd
Vores elever er også med til at indrette
dyrenes anlæg . Det kræver biologisk viden
om dyrenes naturlige behov og adfærd .
Uanset hvilke dyr du har med at gøre, er
det vigtigt, at du bliver god til at observere
dyrenes adfærd . Du lærer fx at spotte dyr,
som ikke trives og viser tegn på sygdom .
I undervisningen indgår også træning af
dyrene, så de bliver fortrolige med at blive

håndteret . Det kan være grise, der skal
flyttes over i en anden sti, en hund eller
en kat, der skal klargøres, så eleverne på
veterinærsygeplejerskeuddannelsen kan
undersøge dyret .

International
En del af vores elever går på internationalt
grundforløb . På dette grundforløb arbejdes
med sprog og kulturforståelse og nogle
elever tager efterfølgende en del af deres
praktiktid på hovedforløbet i udlandet un-
der den såkaldte PIU-ordning . Hansenberg
har mange års erfaring med udlandsophold
og et omfattende netværk af samarbejds-
partnere .

Opstart
Der er opstart på grundforløb 1 på fagret-
ningen i august, og opstart på grundforløb 
2 for veterinærsygeplejesker og dyrepasser 
i august og i januar og for grundforløb 2 
landbrugsuddannelsen og gartneruddan-
nelserne opstart i januar . Se datoerne på
hansenberg .dk .

Uddannelsesaften
Har du lyst til at se skolen, snakke med
elever og lærere, så kom til uddannelses-
aften . Tag gerne dine venner og forældre 
med . Vi har også forskellige informations-
møder og rundvisninger i løbet af året .
Se alle datoer for uddannelsesaften, infor-
mationsmøder og rundvisninger på  
www .hansenberg .dk .

Vil du vide mere?
Kontakt Vejledningscentret på HANSEN-
BERG, tlf . 7932 0100 eller send en mail
vejledning@hansenberg .dk .

Hansenberg
Skovvangen 28 · 6000 Kolding · Tlf. 7932 0100 · www.hansenberg.dk

GRUNDFORLØB 1
Dyr, jordbrug og gartneri

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

GRUNDFORLØB 2
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Veterinærsygeplejerske
Anlægsgartner 
Gartner

HOVEDFORLØB
Landmand – husdyr
Dyrepasser
Veterinærsygeplejerske
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Uddannelsen til erhvervsfisker
Uddannelsen, sætter dig i stand til at begå 
dig på havet under alle forhold . Du lærer 
forskellige fisketeknikker, om fiskerire-
gulering og fiskeredskaber, motorer og 
sikkerhed, og du kan få rettigheder til at 
føre visse fiskefartøjer . 

At være fisker
Før rejsen består en fiskers arbejdsopgaver 
i at klargøre kutter og fangstredskaber til 
fiskeri . På havet skal der fires grejer ud, 
slæbes og hives grej ind . Når fangsten 
er kommet ombord, skal den sorteres, 
renses og nedkøles . Når kutteren kommer 
i havn, skal fangsten landes .  Herefter skal 
fangstredskaber og kutter rengøres, efter-
ses og gøres klar til næste tur på havet .

At starte på uddannelsen  
til erhvervsfisker
Uddannelsen til erhvervsfisker varer 2 år .  
For at starte på uddannelsen skal du have  
9 års skolegang, være fyldt 16 år og have 
en sundhedsbog (en særlig lægeerklæring 
som koster 840 kr .) . Du skal have et godt 
helbred, og du skal desuden have gennem-
gået et 3-ugers obligatorisk sikkerhedskur-
sus, der gennemføres på Fiskeriskolen . 

Sikkerhedskurset
På sikkerhedskurset bliver du undervist i  
arbejds- og søsikkerhed, brug af rednings- 

udstyr, brandbekæmpelse, fiskerimetoder 
og lovgivning inden for erhvervsfiskeri . 
Er du under 18 år, er kursus og ophold 
gratis . Er du mellem 18-20 år og har du  
ingen indtægt (offentlig forsørgelse),  
koster kurset 485 kr . pr . uge inkl . kost og 
logi .

Uddannelsen
Når du har gennemført sikkerhedskurset, 
kan du indgå en uddannelseskontrakt med 
Danmarks Fiskeriforening .
Uddannelsen er en vekseluddannelse og 
består af praktikperioder samt to skole- 
perioder på Fiskeriskolen på hver 11 uger .
Uddannelsen starter med et praktik-op-
hold (ca . 6 måneder) og derefter et skole-
ophold på 11 uger .
Under skoleopholdene får du lejlighed til 
at erhverve en række vigtige certifikater, 
du får brug for, hvis du senere vil have ret 
til at føre dit eget skib eller uddanne dig til 
fiskeskipper . Du lærer også at vedligeholde 
fiskeredskaber, hvordan EU og Folketinget 
regulerer fiskeriet, hvordan fiskeren styrer 
fiskeskibets økonomi m .v .
Når uddannelsen er afsluttet, får du Det 
Blå Bevis, der er fiskeriets svendebrev . Det 
giver dig adgang til økonomisk støtte til 
at starte som selvstændig fisker, adgang 
til fiskerettigheder, og hvis du har bestået 
prøverne undervejs i uddannelsen også ret 
til at føre visse fartøjer .

Praktikplads
Danmarks Fiskeriforening garanterer, at der 
er en praktikplads til dig, hvis det er muligt, 
og hvis skolen finder dig egnet .
Du får løn under uddannelsen . Lønnen er 
i 2015 ligger mellem 11 .000-14 .000 kr/
mdr . afhængig af, hvor langt du er i din 
uddannelse . I praktikperioderne skal du 
ud på 2 forskellige fartøjer og former for 
fiskeri og i øvrigt deltage i alle opgaver og 
arbejdsgange ombord .

Læs videre til fiskeriteknolog
Som erhvervsfisker eller fiskehandler har 
du mulighed for at læse videre til fiskeri-
teknolog, der er et speciale under proces-
teknologuddannelsen på Erhvervsakademi 
Midtvest i Holstebro . 
En fiskeriteknolog planlægger produktio-
nen samt kontrollere råvarer og færdig- 
varer i fiskeindustrien . Man kan også 
arbejde med forædling af produkter eller 
teste maskiner og optimere en produktion . 
Fiskeriteknologer arbejder som regel på 
leder- og mellemlederniveau, og nogle har 
deres arbejdsplads i udlandet .
Uddannelsen til fiskeriteknolog tager 2 år, 
og 2 . semester foregår på Fiskeriskolen i 
Thyborøn . Du kan søge SU til uddannelsen, 
og på sidste semester skal du i praktik og 
skrive afgangsprojekt sammen med en 
virksomhed .

Faglært fisker
Efter de tre ugers søsikkerhedskursus 
starter uddannelsen direkte med elev-
kontrakt og praktik

                                Elevløn                                           2 år i alt

Praktikforløb 1 
1 år, heraf 11 uger på skole

Praktikforløb 2 
1 år, heraf 11 uger på skole

Kursus
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Uddannelsen til fiskehandler
Uddannelsen som fiskehandler er en ny 
og spændende individuelt tilrettelagt er-
hvervsuddannelse, der er udviklet specielt 
til dig, der ønsker at arbejde med fisk og 
skaldyr på mange måder og niveauer . 
Du vil med uddannelsen som fiskehandler 
få en grundig viden om fisk og skaldyr . 
Håndværket er både knyttet til detailhan- 
del, fiskeri og opdræt . Endvidere er for- 
arbejdning, præsentation og tilberedning 
af specialiteter en væsentlig del af en 
fiskehandlers arbejde .

Om uddannelsen
Uddannelsen giver dig et indgående vare- 
kendskab til fisk og skaldyr herunder fiske-
arter, fiskeri- og opdrætsmetoder samt køb 
og salg af fisk og skaldyr .
Du bliver godt rustet til at rådgive kunder 
om indkøb af fisk . Du kan ligeledes indgå i 
dialog med kunden om tilberedningsmeto-
der, menusammensætninger og opbygning 
af måltider primært baseret på fisk og 
skaldyr . 
Du lærer om grundtilberedningsmetoder-
ne, og du kan bruge dem, når du marinerer, 
graver eller røger fisk . Du lærer ligeledes 
at fremstille sushi, sund fastfood samt for-
skellige færdigretter af fisk og skaldyr . Du 
lærer om udskæringsmetoder og bereg-
ning af udbytteprocent i forhold til fiskeart 
og fileteringsteknik . Du får en masse viden 
om sporbarhed, mærkning og certificering 
samt fremtidig udvikling indenfor innovati-
on og iværksætteri i branchen . 

Flere måder at begynde på 
Fiskehandleruddannelsen hører under ind-
gangen ”Mad til mennesker”, der har flere 
beslægtede uddannelser under sig . Du kan 
begynde uddannelsen på tre forskellige 
måder:
• Du kan begynde med grundforløbet
•  Du kan begynde i praktik, hvis du har en 

praktikaftale med en arbejdsgiver .
•  Du kan tage uddannelsen som mester- 

lære, hvor du det første år bliver oplært 
hos en mester . 

Uddannelsen, der er opdelt i et grund- 
forløb og et hovedforløb, tager ca . 2 år og 
8 mdr . – dog ikke over 3 år, hvor du under-
vises 3 x 11 uger på skolen . Du afslutter 
fiskehandleruddannelsen med en prøve .

Uddannelsessteder 
Hele hovedforløbet udbydes af Fiskerisko-
len i Thyborøn . Grundforløbet kan være  
fx GF2 til ernæringsassistent eller gastro-
nom fra en anden erhvervsskole . 

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de forskel-
lige arbejdsfunktioner, der hører til uddan-
nelsen . Du skal selv finde en praktikplads 
og indgå en skriftlig uddannelsesaftale 
med praktikstedet . Det kan være vanske-
ligt, men du kan få hjælp af skolen . Der er 
ikke mulighed for at komme i skolepraktik 
på denne uddannelse . 

Du kan få oplysninger om praktikplads-
situationen ved at kontakte skolen . Her 
kan du også indhente oplysninger om 
hvilke virksomheder, der er godkendt til at 
ansætte elever, og hvilke der har opslået 
ledige praktikpladser . 

Økonomi
Uddannelsen er gratis . Du får elevløn fra 
den dag, din uddannelsesaftale træder i 
kraft, altså både i praktik- og skoleperioder-
ne . Begyndelseslønnen er ca . 10 .500 kr . om 
måneden, slutløn ca . 13 .500 kr . Begynder 
du uddannelsen med skoleophold, får du 
ikke løn i den første skoleperiode, med 
mindre du har en uddannelsesaftale . Du 
kan søge SU, hvis du er over 18 år . Du kan 
på visse betingelser få tilskud til dækning 
af dine transportudgifter . Er man over 25 år 
kan der være andre økonomiske muligheder . 

Fremtidsmuligheder
Uddannelsen er ny . Fisk og vildt forhand- 
les traditionelt fra specialforretninger 
og fiskebiler, men også supermarkeder 
viser stigende interesse for dette område . 
Fastfood som sushi og færdigretter til den 
travle forbruger er et marked i vækst og 
med gode indtjeningsmuligheder . Endelig 
har forbrugernes fokus på sunde nordiske 
fødevare banet vejen for store uudnyttede 
potentialer i erhvervet . 

Få mere at vide 
Du kan få mere at vide på hjemmesiden 
www .fiskeriskolen .dk .
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Fiskeriskolen

På Fiskeriskolen i Thyborøn uddanner vi 
unge og voksne til erhvervsfisker og fiske-
handler . Uddannelsen til erhvervsfisker ta-
ger 2 år, hvor du undervises 2 x 11 uger på 
skolen . Uddannelsen til fiskehandler tager 
ca . 2 år og 8 mdr . – dog ikke over 3 år, hvor 
du undervises 3 x 11 uger på skolen .

Skolehjem
På Fiskeriskolen har vi et skolemiljø, der 
bidrager til, at du får et godt skoleophold 
og et stort udbytte af undervisningen .
Vi tror på, at du lærer bedst og mest, når 
du trives og har det godt . Derfor et det 
vigtigt, at vi møder hinanden med respekt 
og forståelse – elever såvel som kursister . 
Du er derfor også ansvarlig for at tage 
hensyn til de andre – samt at elever og 
kursister har forskellige ønsker, behov og 
regler under opholdet .
På skolen bor og undervises både unge 
under 25 år og voksne . Skolehjemmet er 
derfor opdelt i en afdeling for elever og en 
afdeling for kursister på efteruddannelse . 
Afdelingerne har hver deres opholdsstue .

Der er vagt på skolehjemmet og i fritiden 
har du mulighed for at deltage i flere for-
skellige aktiviteter . Vi har også en oldfrue 
på skolen, som du altid kan kontakte, hvis 
du får brug for hjælp til medicin, læge- 
besøg m .m .
Fiskeriskolens kantine sørger for alt daglig 
kost til både elever og kursister . Der ser-
veres morgenmad, kaffe om formiddagen, 
frokost, aftensmad og aftenskaffe til vore 
elever og kursister .

Undervisning
Fiskeriskolen råder over lokaler, udstyr og 
undervisningsskibet Athene . Alt har en høj 
kvalitet og er indrettet, så du får mest ud 
af undervisningen og opholdet på skolen .
Undervisningen skal være spændende og 
udfordrende for dig . Derfor lægger lærerne 
meget vægt på, at undervisningen hele 
tiden skifter mellem teori og praksis – og 
det du lærer skal du med det samme kun-
ne bruge i din praktik og senere i dit job . 
Du har også et ansvar for en god undervis-
ning, så vi forventer, at du møder frisk og 
forberedt op til undervisningen .

Kompetencecenter
Vi tilbyder alle former for uddannelse og 
kurser til fiskerierhvervet og øvrige ansatte 
i de blå erhverv . Det gælder grunduddan- 
nelser, efteruddannelser, kurser samt råd- 
givning til både ansatte og ejere i erhver-
vet . Kompetencecenteret tilbyder målret-
tede, tværfaglige og kompetencegivende 
uddannelser, der ruster fiskerierhvervet og 
øvrige ansatte bedst muligt til fremtidens  
udfordringer . Derudover udbyder vi efter- 
uddannelse indenfor andre relevante fag-

områder, bl .a . ledelse, økonomi, sprog og IT . 
Kompetencecenteret har fiskerierhvervet,  
havne og fiskeauktioner som nære sam- 
arbejdspartnere . Vi bidrager aktivt til 
udviklingen af miljøerne i de blå erhverv 
ved at indsamle, formidle og videregive 
nye viden . 
Kompetencecenteret holder til i moderne 
og veludstyrede lokaler, som gør det sær-
deles attraktivt til afholdelse af arrange-
menter af forskellig art . Vi kan bl .a . tilbyde 
forplejning, overnatning og gode undervis-
ningslokaler og medvirke ved den praktiske 
planlægning og afvikling af arrangementet .
Vi kan desuden planlægge og afholde 
kompetenceudvikling og arrangementer 
ude i landet, så du lokalt kan få præcis det 
kursus eller arrangement, du ønsker .

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, kan du altid ringe  
til skolens uddannelseskonsulent på tlf . 
9691 9230 . Du er også altid velkommen 
til at ringe til skolen og aftale tid til en 
rundvisning .

Sikkerhedskurset
Grunduddannelsen til erhvervsfisker (skoleforløb 1 + 2)
Fiskehandleruddannelsen
Efteruddannelseskurser for erhvervsfiskere
Kurser og efteruddannelser til blå erhverv samt kompetencecenter til blå erhverv

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

Fiskeriskolen
Ærøvej 9 · 7680 Thyborøn · Tlf. 9691 9230 · www.fiskeriskolen.dk
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møde vejledere fra Studievalgscenteret, 
som vil give dig råd og vejledning om 
valg af og optagelse på en videregående 
uddannelse .

Krav om uddannelsesparathed
For at blive optaget på en gymnasial 
uddannelse direkte efter 9 . eller 10 . klasse, 
skal du være uddannelsesparat .  
Hvis din skole eller UU-vejleder ikke 
vurderer, at du er uddannelsesparat, er det 
uddannelsesstedet, som du søger ind på, 
der skal vurdere, om du kan optages .
Det kan fx ske ved en samtale eller en 
prøve i forskellige fag .  
En faglig prøve kan være med til at give 
dig sikkerhed for, at du har den grund- 
viden, der skal til for at kunne klare under- 
visningen i en gymnasial uddannelse .
Uddannelsesstedet kan også vurdere, at 
de vil optage dig uden en samtale eller 
prøve . Uddannelsesstedets afgørelse skal 
begrundes og er gældende .

Skifte mellem uddannelser
Hvis du er optaget på en af uddannelserne 
stx, hhx eller htx, har du senest ved afslut-
ningen af grundforløbet mulighed for at 
skifte mellem de tre nævnte uddannelser 
uden tab af tid . Du kan dog ikke forlange 
at blive optaget på en bestemt skole eller i 
en bestemt studieretning . Hvis du er bagud 
i visse fag på den nye uddannelse, skal du 
selv sørge for at indhente de manglende 
færdigheder . Du skal selv henvende dig på 
den skole, du ønsker at skifte til . Det kan 
din UU-vejleder hjælpe dig med . 
Har du gennemført mindst 20 uger (et 
halvt år) af en erhvervsuddannelse, og op-
fylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til 

har deltaget aktivt i undervisningen og har 
lært, hvad der kan forventes .
Hvert uddannelsessted fastsætter studie- 
og ordensregler for uddannelsen .

Eksaminer og karakterer
Den samlede eksamen på hhx, htx og stx 
består af mindst 8 skriftlige og mundtlige 
prøver og et studieretningsprojekt . Alle 
fag undtagen idræt C kan udtrækkes som 
eksamensfag .
På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske 
fag/faggrupper og i 2-4 valgfag . Derudover 
får du bedømmelser for en større skriftlig 
opgave og et tværfagligt eksamensprojekt .
På hhx, htx og stx får du årskarakterer 
samt standpunktskarakterer i alle fag to 
gange om året, så du løbende får en vur-
dering af dit faglige niveau . Din årskarakter 
ved fagets afslutning vil blive overført 
til dit eksamensbevis og tælle med i dit 
samlede eksamensgennemsnit . 
På hf får du ikke standpunktskarakterer 
under uddannelsen, men to gange om året 
giver lærerne dig en vurdering af dit faglige 
niveau . Derudover får du bedømmelse på 
en større skriftlig opgave og et eksamens-
projekt . Eksamensprojektet skal altid være 
tværfagligt .  

Valg af fag og niveauer
Mange videregående uddannelser kræver, 
at du har gennemført bestemte fag på 
bestemte niveauer, for at du kan blive 
optaget .
Alle uddannelsessteder har studievej-le-
dere, der kan give dig råd og vejledning 
om, hvordan du bedst sammensætter og 
gennemfører din gymnasiale uddannelse . 
Undervejs i din uddannelse vil du også 

De fire gymnasiale uddannelser
De følgende fire gymnasiale uddannelser 
forbereder dig til at kunne fortsætte på en 
videregående uddannelse . 

Hf højere forberedelseseksamen,  2-årig   
   uddannelse på hf-kursus  

(kræver 10 . klasse) 

Hhx højere handelseksamen, 3-årig 
 uddannelse på handelsgymnasium

Htx højere teknisk eksamen, 3-årig 
 uddannelse på teknisk gymnasium

Stx studentereksamen, 3-årig 
 uddannelse på gymnasium

Forskel i profil
De fire gymnasiale uddannelser har hver 
sin profil med særlige fokusområder . Det 
afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, 
fagniveauer og studieretninger .  
De obligatoriske fag udgør ca . 2/3 af en 
gymnasial uddannelse . Fagene dansk, en-
gelsk og matematik er obligatoriske fag på 
alle fire uddannelser, ligesom A-niveau  
i dansk er et fællestræk .

Mødepligt og deltagelse
Der er mødepligt til alle timer i de gym-
nasiale uddannelser . Endvidere er der krav 
om, at du skal deltage aktivt i undervis- 
ningen og aflevere skriftlige opgaver, der  
både i antal og kvalitet skal leve op til de  
fastsatte krav . Du skal afleveres et større 
antal skriftlige opgaver, og du skal påregne 
at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt  
arbejde . Skriftlige arbejder kan være tek- 
ster, rapporter, IT-præsentationer, multi-
medieproduktioner m .m . Der er ikke noget 
“tilladt” omfang for fravær, og din opryk-
ning til næste studieår er betinget af, at du 
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Når du ikke opfylder alle betingelser
Opfylder du ikke alle de oplistede betingel-
ser, har du ikke krav på at blive optaget . 
Men du har mulighed for at søge optagelse 
efter en konkret vurdering . Det er lederen 
af det uddannelsessted, du har søgt op- 
tagelse på, der afgør, om der er plads på 
holdene, og om du kan optages direkte 
eller eventuelt efter en samtale eller en 
faglig prøve . 

Eux – erhvervsuddannelse med 
generel studiekompetence
En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges 
således, at den giver studiekompetence  
på niveau med hf, læs mere på side 18 .

Undersøg adgangskrav i tide
Har du har fremtidsplaner om at søge op-
tagelse på en videregående uddannelse, så 
undersøg adgangskravene på www .ug .dk 
eller spørg en vejleder på eVejledning, 
som du også finder et link til på samme 
hjemmeside .

•  Vælger du efter 9 . klasse at tage 10 . klas-
se på en folkeskole, en fri grundskole eller 
en efterskole, skal du følge undervisnin-
gen og aflægge prøve i fagene dansk, en-
gelsk og matematik . Dette gælder, uanset 
om du har aflagt prøve i disse fag efter 
9 . klasse eller ej . Prøverne kan aflægges 
enten som folkeskolens afgangsprøve 
eller som 10 . klasse-prøve .

Optagelse til hf
For at få krav på optagelse på den 2-årige 
højere forberedelseseksamen (hf) skal du 
opfylde følgende betingelser:

•  Du skal have afsluttet 10 . klassetrin i fol- 
keskolen eller haft anden undervisning på 
tilsvarende niveau . 

•  Du skal have søgt om optagelse i umid-
delbar forlængelse af 10 . klasse . 

•  Du skal have aflagt 10 . klasse-prøve i  
fagene dansk, engelsk og matematik, 
både mundtligt og skriftligt i alle tre fag .

•  Du skal have aflagt folkeskolens afgangs-
prøve eller 10 . klasse-prøve i fysik/kemi . 

•  Du skal have modtaget 2-4 års prøve-
forberedende undervisning i 2 . frem-
medsprog (fransk eller tysk) og have 
aflagt enten folkeskolens afgangsprøve 
efter udtræk eller 10 . klasse-prøve både 
mundtligt og skriftligt . 

•  Du skal have en udfyldt uddannelsesplan 
og være vurderet uddannelsesparat til 
GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlede-
ren .

hhx eller htx, kan du blive optaget på enten 
hhx eller htx ved starten af studieretnings-
forløbet, hvis skolens leder vurderer, at du 
har gennemført tilstrækkelig undervisning 
på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og 
matematik . Også her skal du selv sørge 
for at indhente eventuelle manglende 
færdigheder .

Optagelse til hhx, htx og stx
For at få krav på optagelse til enten højere 
handelseksamen (hhx), højere teknisk ek-
samen (htx) eller studenter-eksamen (stx) 
skal du opfylde følgende betingelser:

•  Du skal have afsluttet 9 . klassetrin i fol- 
keskolen eller haft anden undervisning, 
der svarer til folkeskolens 9 . klasse . 

•  Du skal have søgt om optagelse i direkte 
forlængelse af 9 . eller 10 . klasse . 

•  Du skal have aflagt folkeskolens obligato-
riske afgangsprøver efter folkeskolelovens 
regler dvs . dansk, matematik, engelsk 
og fysik/kemi samt to prøver til udtræk 
blandt øvrige fag . 

•  Du skal have modtaget 2-4 års prøve-
forberedende undervisning i fransk eller 
tysk . Har du haft det som valgfag, skal 
du altid have aflagt prøve . Har du haft 
det som tilbudsfag, skal du kun aflægge 
prøve, hvis faget er blevet udtrukket til 
prøve for dig . 

•  Du skal også have en udfyldt uddannel- 
sesplan og være vurderet uddannelses- 
parat til GYMNASIAL af skolen eller 
UU-vejlederen . 

Hf

Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Historie B
Religion C
Samfundsfag C

Biologi C
Geografi C      
Kemi C

Idræt C
Praktisk/musisk fag C

Hhx

Dansk A
Engelsk A
Matematik C

Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B 
Erhvervsret C

2 . fremmedsprog B/A
International økonomi B

Samtidshistorie B 
Samfundsfag C

Htx

Dansk A
Engelsk B
Matematik B

Fysik B
Kemi B
Biologi C

Teknikfag A
Teknologi B
Teknologihistorie C
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C

Stx

Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Fysik C

Biologi C
Kemi C
Naturgeografi C 

Historie A
2 . fremmedsprog B/A
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C
Idræt C 

2 af fagene
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HF højere forberedelseseksamen
Højere forberedelseseksamen – HF – er
en 2-årig gymnasial uddannelse . Du afslut-
ter alle fag med eksamen, og du får ikke 
årskarakterer på HF .

Kursisterne på HF er en meget blandet
gruppe med hensyn til alder og baggrund .
Nogle kursister kommer direkte fra 10 . 
klasse, andre har været væk fra skolen 
enten for at arbejde eller rejse, og endelig 
kommer der en del kursister, der har af-
brudt en anden ungdomsuddannelse .

Optagelse
For at blive optaget på HF skal du have 
afsluttet folkeskolens 10 . klasse eller gen-
nemført en tilsvarende uddannelse .
Du skal have aflagt 10 . klasse-prøve i 
dansk, matematik og engelsk (skriftlig
og mundtlig prøve i alle tre fag) . Du skal
også have aflagt folkeskolens afgangsprøve
i fysik/kemi samt have aflagt eller være 
indstillet til folkeskolens afgangsprøve
i tysk eller fransk .
Hvis du søger ind på HF direkte fra 10 .
klasse, skal du også have en udfyldt uddan-
nelsesplan og være vurderet uddannelses-
parat til gymnasial uddannelse af skolen 
eller UU-vejlederen . Hvis din skole eller 
UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddan-
nelsesparat, er det uddannelsesstedet,
som du søger ind på, der skal vurdere, om 
du kan optages fx via en samtale eller en 
uddannelsesparathedsvurdering .

Uddannelsens opbygning
HF består af en række obligatoriske fag,
et antal valgfag og nogle studieforbere-
dende aktiviteter . 

Du kan se de obligatoriske fag på næste 
side . Fagene er delt op i tre forskellige 
niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, 
og C er det laveste niveau .

Mht . valgfag skal du vælge enten to valg-
fag på B-niveau eller et valgfag på B-ni-
veau og to valgfag på C-niveau . På nogle 
uddannelsessteder kan du vælge et valgfag 
på A-niveau i stedet for et af valgfagene på 
B-niveau . Valgfagene kan du se på uddan-
nelsesstedernes hjemmesider .

To af de obligatoriske fag består reelt af
tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet
af uddannelsen og afholder en fælles
eksamen . Naturvidenskabelig faggruppe
består således af fagene biologi, geografi 
og kemi . Kultur- og samfundsfagsgruppen
består af fagene historie, religion og sam-
fundsfag .

Gennem de to år på HF er der et studie-
værksted/værkstedstimer, hvor du arbejder 
med at udvikle gode studievaner og bliver 
mere bevidst om, hvordan du lærer . Du vil 
også blive tilknyttet en tutor, der som en 
slags træner skal hjælpe dig med motiva- 
tion og udvikling af gode arbejdsvaner .

Valg inden start på uddannelsen
Før du starter på uddannelsen, skal du
vælge et praktisk/musisk fag . Du kan på
de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/
musiske fag skolen udbyder .
På nogle skoler kan du også vælge en
linje . Og på nogle skoler kan du vælge
et af de øvrige valgfag allerede på første
årgang .

Undervisningen
Det 2 årige HF gennemføres med vægt på
såvel det teoretiske som det anvendelses-
orienterede og udvikler dine evner til faglig 
fordybelse og sammenhæng mellem fage-
ne og fremmer din ansvarlighed for dine 
og andres resultater . 

Undervisningen starter med et introduk-
tionskursus, hvor du bliver introduceret 
til de forskellige arbejdsformer og til de 
forskellige fag .
En meget stor del af undervisningen på
HF foregår i et fagligt samspil mellem flere
fag og i et fagligt samarbejde med de
øvrige kursister i din klasse .
Kultur- og samfundsfagsgruppen og den
naturvidenskabelige faggruppe stiller krav
om fagligt samspil mellem de involverede
fag gennem hele forløbet . Desuden skal
du lave en række projekter i de to fag-
grupper i samarbejde med en gruppe af 
kursisterne fra din klasse .
På andet år skal du skrive en større skriftlig 
opgave, der skal skrives individuelt og kan 
involvere flere fag . Opgaven bedømmes af 
din lærer og en censor .

Krav til dig
HF er en boglig uddannelse . Det betyder,
at du skal være indstillet på at læse meget, 
og at der bliver lagt vægt på, at du øver 
dig i at udtrykke dig skriftligt og mundt-
ligt . Undervisningen foregår i klasser og 
i mindre projektgrupper . Det betyder, at 
du skal være indstillet på, at der er meget 
projektarbejde og samarbejde med de 
øvrige kursister i klassen . 
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Videregående uddannelser
HF giver principielt adgang til alle videre-
gående uddannelser . Du skal eventuelt  
supplere enkelte fag for at opfylde ad- 
gangskravene, hvis ikke du har målrettet 
din HF-uddannelse mod en bestemt vide-
regående uddannelse .

Om fagrækken
HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale
uddannelser ved kun at indeholde ét
obligatorisk fag på A-niveau (dansk) . 
HF’ere, der efterfølgende får behov for 
yderligere fag på A-niveau, kan tage et 
suppleringskursus på ½ år kaldet HF+ eller 
supplering via flex-tilrettelæggelser på en 
række HF-kurser . Det samme gælder fra 
C- til B-niveau .
Nogle af fagene på HF er som nævnt 
samlet i faggrupper, hvor undervisningen 
er meget flerfaglig og projektorienteret og 
rettet mod aktuelle problemstillinger fra 
virkeligheden . 

Valgfag
Her kan du se eksempler på mulige
valgfag på HF-uddannelsen .
Se på uddannelsesstedernes hjemmesider
hvilke fag de udbyder .

A-niveau
Engelsk, matematik og musik .

B-niveau
Matematik, musik, billedkunst, biologi,
fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi,
psykologi, samfundsfag, spansk og tysk .

C-niveau
Billedkunst, datalogi, design, dramatik,
filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og
TV), multimedie/IT, oldtidskundskab,
psykologi og tysk .

1.
 h

f
1 

år

Dansk A

Engelsk B 

Kultur- og samfundsfags 
faggruppen

Historie B

Religion C

Samfundsfag C

Kultur- og samfundsfags 
faggruppen

Historie B

Religion C

Samfundsfag C

Studieforberende
aktiviteter

Større skriftlig opgave

Tutorordning

Værkstedsundervisning

Valgfag

2-3 valgfag

To B-niveau eller 
et B-niveau + to C-niveau

2.
 h

f
1 

år

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C 

Praktisk/

musisk fag C

Idræt C

Introduktion

Tutorordning

Værkstedsundervisning

Naturvidenskabelig
faggruppe

Biologi C

Kemi C

Geografi C
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To valg ved ansøgning
Efter din ansøgning til HF på Horsens-
Statsskole, vil du blive indkaldt til en 
samtale, hvor du vil blive rådgivet om-
kring dine valgmuligheder . I forbindelse 
med din ansøgning til HF skal du vælge et 
kunstnerisk fag . Du kan vælge billedkunst, 
dramatik, mediefag eller musik . Du skal 
vælge, om du vil have et valgfag i 1 . HF .  
På Horsens Statsskole har vi gjort det 
muligt at vælge et valgfag allerede i 1 .HF . 
Det giver dig større mulighed for at tone 
din HF-uddannelse, og du opnår flere mu-
ligheder for at vælge fag på B-niveau .
Du kan læse meget mere om valgfag m .m . 
på skolens hjemmeside .

Åbent hus
Mandag den 25 . januar 2016 kl . 19 .

Horsens Statsskole 

På Horsens Statsskole møder du et studie-
miljø præget af faglighed, forpligtelse og 
engagement . Det fremmer din personlige 
udvikling og selvstændighed, således at 
du rustes til at forholde dig kritisk og kon-
struktivt til samfundet og verden omkring 
dig .

På Horsens statsskole har vi
•  Et bredt udbud af valgfag – allerede i 

1 .HF kan du vælge psykologi eller tysk .
•  En omhyggelig og personlig rådgivning  

og vejledning til alle .
•  Et aktivt elevråd .

HF helhedsskole
Skoledagen er fra kl . 8 til kl .15 med obliga-
toriske lektielæsningsmoduler i skoletiden . 

Her kan man få hjælp fra faglærerne til:
• At træne lektielæsning .
•  At komme i gang med de skriftlige 
opgaver .

•  At arbejde med projekter .
•  At begynde arbejdet med større skriftlige 
opgaver og eksamensprojekter .

•  At træne til mundtlig og skriftlig eksa-
men . 

På Horsens statsskole er der
•  Ekskursioner og studierejser til ind- og 

udland .
•  Fællesarrangementer, hvor flere klasser 

eller hele skolen er fælles om et arrange-
ment, der bryder hverdagen .

•  Et nyt, og indbydende studiecenter .
• Et nybygget sciencehus .
• Lektieværksted .
•  Gode idrætsfaciliteter såvel ude som 

inde .
• En kantine .
•  Frivillige tilbud efter skoletid, f .eks . big-

band, volleyball eller kajak .
•  Åbent Observatorium – stedet hvor 

amatørastronomer mødes .
•  Et aktivt musikmiljø med forskellige 

musiktilbud, bigband, musical, kor og 
rytmiske grupper .

•  Store og små fester .
•  »Fredags-café« – eftermiddagshygge, 

ofte med levende musik .
•  Samarbejde med Horsens Sportscollege, 

Musikskolen og Billedskolen .

A-niveau: Engelsk 
B-niveau:  Billedkunst1, biologi, dramatik1, idræt, kemi, matematik, mediefag1, musik1, naturgeografi, psykologi1, religion, samfundsfag, spansk1, tysk1

C-niveau:  Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, latin, mediefag, musik, oldtidskundskab, psykologi, tysk

1 Forudsætter, at du også vælger faget i 1 . hf

SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG
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Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt 
i Vejle Ådal lige ved siden af Vejle bibliotek 
og Idrættens hus, rummer alle muligheder 
for at forene et levende og rart miljø med 
en udbytterig undervisning . Rosborg er en 
stor skole med både gymnasium og HF og 
er derfor en skole, hvor mange menne-
sker mødes, og hvor der foregår mange 
spændende aktiviteter . Her er det eleverne, 
der er i centrum, og det præger hverdagen 
både i undervisningen og i de frivillige 
aktiviteter .

Undervisningen
Undervisningen veksler mellem traditionel 
klasseundervisning og projektperioder, 
hvor du kan fordybe dig i et tema, som 
alle fagene samarbejder omkring . Hver 
projektperiode afsluttes med, at du og din 
gruppe laver en fremlæggelse af det, I har 

arbejdet med, eksempelvis i form af en 
video, podcast, et oplæg på en folkeskole, 
en artikel til en avis eller et mere traditio-
nelt foredrag .
Der er en del skolearbejde, og for at hjælpe 
dig godt i gang med det og skabe gode 
rammer omkring din lektielæsning og give 
dig hjælp til afleveringer, har vi indført 
obligatorisk lektiecafé . 

Skoleliv
Dagligdagen på Rosborg er præget af 
fælles aktiviteter, fælles udvalg for lærere 
og elever, elevråd, elevforeningen Bacchus, 
der arrangerer fester, og deltagelse i 
sportsturneringer og musikarrangementer . 
Uden for den skemalagte undervisningstid 
er der mulighed for at deltage i særligt 
tilrettelagte talentforløb samt i kor- og 
orkesteraktiviteter, billedkunst, idræt, 
musicalarbejde, filmprojekter og meget, 
meget mere …

Uddannelsen
Når du søger ind på Rosborg, skal du vælge 
et praktisk/musisk fag . Her kan  
du vælge mellem billedkunst, design, dra-
matik, mediefag og musik . Der er desuden 
mulighed for at vælge 2-4 valg-fag, ud 
over de obligatoriske fællesfag . Nederst på 
siden kan du se de valgfag,  
vi forventer at udbyde i 2015 .
Rosborg tilbyder et 3-årigt hf-forløb for 
eliteidrætsudøvere, der er forhåndsgod-

kendt af Team Danmark . Samme tilbud 
gælder for elever, der er tilmeldt Musik- 
fagligt Grundkursus (MGK) .
Elever, der er særligt interesserede i sprog, 
giver vi mulighed for at tage internationale 
certifikater i tysk, engelsk, fransk og spansk, 
dvs . henholdsvis Goethe, Cambridge, DELF 
og DELE certifikat .

Vil du vide mere?
På www .rosborg-gym .dk kan du under 
menupunktet ”Ny elev” læse mere om HF 
på Rosborg . Du kan få mere information på 
vores åbent hus arrangementer i januar . 

Åbent hus
Tirsdag den 12 . januar 2016 kl . 19 .
Onsdag den 13 . januar 2016 kl . 19 .
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 .

Rosborg vil skabe landets mest 
engagerede, nysgerrige og ud-
viklende elever, som samtidigt er 
fagligt kompetente til et videre 
studieforløb

Rosborg er en levende skole, et sted hvor 
mange forskellige mennesker mødes og 
udvikler sig, og vi bestræber os til stadig-
hed på at skabe de bedst mulige rammer 
for, at skolens elever kan kvalificere sig til 
at blive kompetente, selvstændige sam-
fundsborgere .

A-niveau: Engelsk 
B-niveau:  Billedkunst, biologi, design, dramatik, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion, tysk, samfundsfag, spansk
C-niveau:  Astronomi, billedkunst, design, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, mediefag, musik, psykologi, tysk

SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG
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Horsens HF & VUC 

2-årigt hf i Horsens
På det 2-årige hf lægger vi vægt på at 
skabe et socialt miljø, hvor alle kan føle 
sig godt tilpas . Vi er kendt for et rumme-
ligt skolemiljø med høj faglighed . Vi har 
tradition for at behandle kursisterne som 
voksne og selvstændige mennesker, og  
vores studievejledere er blevet kaldt  
”verdens bedste” af tidligere hf’ere . 
Skolen ligger i hjertet af Horsens, tæt på 
byen og stationen .

Horsens HF & VUC
– bred vifte af muligheder
Vi kan tilbyde en bred vifte af valgfag, så 
du har gode muligheder for at få lige præ-
cis de fag, du godt kan lide og har brug for .
Der er også en stor hf-enkeltfagsafdeling 
og en AVU-afdeling (9 .-10 . klasse) .

Herudover har vi en stor ordblindeafdeling, 
hvor alle kan blive testet og få den hjælp, 
de har brug for .

Vejledning og støtte
Hf-uddannelsen lægger op til selvstæn-
dighed . Du får ikke årskarakterer, men to 
gange om året vil dine lærere sammen 
med dig vurdere dit standpunkt . Og så vil 
de naturligvis hele vejen gennem din ud-
dannelse give dig råd og vejledning, når du 
har brug for det eller ønsker det . Desuden 
vil én af dine lærere (en tutor) følge dig 
og hjælpe dig med at udvikle dig fagligt . 
Yderligere kan du få lektiehjælp i vores 
lærerbemandede værksted og få hjælp til 
stileskrivning og opgaveskrivning hos vores 
skrive-læsevejleder .

Undervisningen og valg af fag
Når du søger ind på hf, vil du blive
indkaldt til en samtale og få rådgivning 
om valg af fag . Det er vigtigt, at du får de 
rigtige valgfag . Her hjælper studievejlede-
ren dig med at træffe de rette valg . 
Du skal sammen med ansøgningen vælge 
et praktisk/musisk fag, som er enten musik, 
billedkunst, dramatik, design eller medie-
fag . Desuden har du en bred mulighed for 
valg af andre fag .

Skolens liv
Vi er en levende skole med en masse 
aktiviteter: fodbold-klub, kor, frivillig musik 
og fællestimer med forskellige temaer, 
studieture til København og til udlandet, 
ekskursioner, fredags-café
og et kursistråd med stor indflydelse på 
skolens liv .

Kom til vores orienteringsaften
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 18 .30-20  
eller torsdag den 25 . februar 2016 kl . 
18 .30-20 . Her kan du få et indtryk af vores 
skole, og du kan tale med vores studievej-
ledere og lærere .

Kontakt en studievejleder
Send en e-mail eller ring til os, hvis du
har spørgsmål eller mangler inspiration
til planlægning af din uddannelse .
Studievejledere:
Jette Aldenryd, jea@horsenshfogvuc .dk
Jytte Schou, jys@horsenshfogvuc .dk

A-niveau: Matematik, engelsk
B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk, fysik, geografi, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, religion, samfundsfag, spansk, tysk
C-niveau: Billedkunst, design, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, innovation, mediefag, musik, psykologi, tysk

SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG
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Campus Vejle, VUC
HF

Tag din hf i et skole- og lærings- 
miljø med unge og voksne kursister
Vi udbyder 2-årig hf som ungdomsuddan-
nelse i klasser, som vi sammensætter efter 
alder (ung, mix, voksen) .
Udover hf-niveauer har vi også fag fra 
9 .-10 . klasse samt ordblindeundervisning . 
Man kan derfor tage hf i kombination med 
støtteundervisning, hvis man har behov for 
det, og over en længere periode .
Vi har et skole- og læringsmiljø med både 
unge og voksne kursister . Mange af vores 
kursister er i gang med en uddannelse 
efter at have holdt en pause fra skole-
systemet . Nogle kursister følger et fuldt 
skema for at få en hf-eksamen eller en 
fagkombination, som giver dem adgang til 
videregående uddannelse eller nye jobs, 
mens andre nøjes med at følge 1-2 fag . 
Kursistrådet sørger for sociale arrangemen-
ter og 1 .hf-klasserne kommer af sted på 
studietur .

VUC er en rummelig skole, hvor vi ønsker 
at giver vores kursister udfordringer, men 
også den nødvendige hjælp undervejs .

Vejledning og støtte
Vi lægger vægt på, at kursisterne undervejs  
får den vejledning og støtte, som er nød- 
vendig for, at de kan gennemføre deres ud- 
dannelse . Derfor har vi også værksteds- 
lærere, der støtter med lektier og opgave- 
skrivning .  Studievejledere kan rådgive om 
sociale, studiemæssige og økonomiske 
forhold, og på det faglige plan får man – ud-
over fra sin faglærer – også særlig rådgivning 
fra de lærere, der har som opgave at være 
tutor for kursisterne . Kursister kan også tale 
med skolens mentor om deres (studie)liv .

Nyt VUC
VUC Vejle har til huse i helt nye bygninger 
på Boulevarden 48 ved siden af handels-
skolen . Her er vi tættere på handelsskolens 
ungemiljø og vi har vores egen idrætshal .
Undervisningen bliver mere og mere it- 
baseret, derfor skal alle have en bærbar PC . 
Vi kan om nødvendigt udlåne brugte PCer .

Optagelseskrav til hf
På det 2-årige hf kan vi – som hovedregel – 
optage elever, der har aflagt 10 . klasseprø-
ve i dansk, engelsk og matematik samt 9 . 
klasse prøve i fysik-kemi, og som har fulgt 
undervisning i tysk eller fransk . Optagelse 
finder sted på baggrund af en konkret vur-

dering, og alle ansøgere vil blive indkaldt 
til et introduktionsmøde eller en samtale 
med en studievejleder, bl .a . for at afklare 
valget af det obligatoriske praktisk-musiske 
fag – på VUC Vejle tilbydes billedkunst, 
mediefag og musik . En mere detaljeret 
præsentation af optagelsesreglerne til 
hf kan ses på Uddannelsesguiden, 
www .ug .dk . Tilmeld dig til den 2-årige hf 
på www .optagelse .dk – hvis du vil være 
sikker på, at der er ledige pladser, skal du 
tilmelde dig senest 15 . marts .

Åbent hus
Lørdag den 16 . januar kl . 10-14 .
Torsdag den 21 . januar kl . 19 .

Brobygningsforløb
Brobygning for elever fra 10 . klasse i
uge 44 og 45 i 2015 og uge 4 i 2016 .

A-niveau: Matematik , engelsk 
B-niveau: Biologi, kemi, idræt, geografi, samfundsfag, matematik, religion, tysk, spansk
C-niveau: Psykologi, billedkunst, musik, mediefag, filosofi

SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG
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HHX højere handelseksamen
HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, 
som gennemføres på et handelsgymna-
sium . 

HHX giver et bredt adgangsgrundlag for 
videregående uddannelse . Studenter fra 
HHX bliver især optaget på uddannelser, 
der udbydes på universiteternes humani-
stiske og samfundsvidenskabelige fakulte-
ter, på handelshøjskolernes økonomi- og 
sproguddannelser og på erhvervsakade-
mierne .

Fokus i HHX er lagt på en række fag, som 
tager afsæt i det virkelighedsnære . Der 
arbejdes med tværfaglige opgaver og un-
dervisningen suppleres med virksomheds-
besøg og gæstelærere fra erhvervslivet .

HHX er opbygget med et grundforløb på 
½ år (fælles for alle elever), og et efterføl-
gende studieretningsforløb på 2½ år, som 
du vælger blandt de forløb, som skolen 
udbyder . Studieretningsforløbet vælges på 
baggrund af dine interesser og evner . Når 
du tilmelder dig HHX, skal du tilkendegive, 
hvilket studieretningsforløb du forventer at 
vælge efter grundforløbet . 

Studieretningerne på HHX er grupperet i:
• De økonomiske 
• De internationale 
• De markedsorienterede

Du kommer i en klasse, hvor dine 
kammerater har interesse for samme 
studieretning som dig . Det giver gode 
samarbejdsmuligheder mellem fagene til 
flerfaglig undervisning og projektarbejde .

Optagelse
For at blive optaget på HHX skal du have 
afsluttet 9 . eller 10 . klasse eller have 
gennemført en tilsvarende uddannelse, 
ligesom du skal have modtaget 2-4 års 
undervisning i 2 . fremmedsprog (tysk eller 
fransk) efter folkeskolelovens regler .

Hvis du kommer fra 9 . klasse skal du have 
aflagt folkeskolens obligatoriske afgangs-
prøver .

Hvis du kommer fra 10 . klasse, skal du her-
udover have aflagt prøve i dansk, engelsk 
og matematik .

Du skal også have en udfyldt uddannelses-
plan og være vurderet uddannelsesparat 
til gymnasial uddannelse af din  skole eller 
UU-vejleder . Hvis din skole eller UU-vejle-
der vurderer, at du ikke er uddannelsespa-
rat, er det uddannelsesstedet, du søger ind 
på, der skal vurdere, om du kan optages .

Uddannelsens opbygning

Grundforløbet
Grundforløbet skal give dig indsigt i 
HHX-uddannelsens obligatoriske fag og 
arbejdsmetoder og forberede dig på dit 
endelige valg af studieretning . 
Grundforløbet består af en række obliga-
toriske fag og temaforløb, der er fælles 
for alle klasser såsom sundhed (mulighed 
for fysisk udfoldelse), It og innovation/
iværksætteri . Herudover kommer du til at 
arbejde med mundtlig og skriftlig kommu-
nikation samt sprogets betydning .

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet består af en række 
obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag 
og indtil 4 valgfag samt en række
temaforløb . Alle elever på HHX skal have 
2 sprogfag (dvs . engelsk A og 2 . fremmed-
sprog på mindst B-niveau) samt matema-
tik på mindst C-niveau . 
Det er skolerne, der sammensætter fagene 
i de enkelte studieretningsforløb efter 
retningslinjer fra Undervisningsministeriet, 
og hver skole udbyder mindst 2 forskellige 
studieretningsforløb .

Den merkantile profil
På HHX kommer du til at beskæftige dig 
med vidensområder inden for virksom-
hedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi,
kultur, sprog og kommunikation . 
Du skal kunne bruge din viden til at analy-
sere forskellige aktuelle samfundsforhold 
f .eks . virksomhedernes fremtidige eksport-
muligheder, it-branchens fremtidsudsigter 
og mediernes indflydelse på den enkelte 
forbruger . 
Det internationale og globale aspekt er i 
højsædet .
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Valg inden start på uddannelsen

Forhåndstilkendegivelse af valg af 
studieretning
Når du søger optagelse på handels-
gymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken 
studieretning du forventer at vælge efter 
grundforløbet .

Valg af 2. fremmedsprog
Alle skal have engelsk på A-niveau . Des-
uden skal du have ét 2 . fremmedsprog, 
hvor du kan fortsætte med dit 2 . frem-
medsprog fra folkeskolen, eller du kan 
vælge et helt nyt fremmedsprog . 
Fortsættersprog er på B-niveau, mens 
begyndersprog er på A-niveau .
Du skal derfor vælge, om dit 2 . fremmed-
sprog skal være tysk eller fransk fortsæt-
tersprog eller et begyndersprog, f .eks . tysk, 
spansk, fransk eller italiensk . 
Du kan læse mere på skolesiderne om 
udbud af 2 . fremmedsprog .

Valgfag
Udover de obligatoriske fællesfag og dine 
studieretningsfag skal du også have valg-
fag . Alle elever på HHX skal have mindst et 
valgfag, som vælges blandt skolens udbud 
af forskellige fag og fagniveauer . 

Du får en grundig orientering på grund-
forløbet, inden du skal til at vælge valgfag . 
Spørg din UU-vejleder eller se på sko-
lesiderne, hvis du gerne vil kende dine 
muligheder for valgfag, inden du vælger en 
HHX-uddannelse .

Undervisningen
Målet for undervisningen og for HHX-for-
løbet er, at du udvikler dig fagligt, alment 
og personligt . Vi hjælper dig til at udvikle 
de kompetencer, som du senere skal bruge 
for at kunne gennemføre en videregående 
uddannelse . For at ruste dig godt og give 
dig en bred vifte af metoder varieres de 
arbejdsformer, der anvendes i undervis-
ningen .

Der er klare mål for, hvad du skal lære i 
de enkelte fag og i de forløb, der bygger 
på samspil mellem fagene . Kernestoffet er 
fastlagt centralt via læreplanerne . Det øvri-
ge stof i fagene supplerer kernestoffet med 
emner og temaer, som vælges af elever og 
lærere i fællesskab . Du bidrager selv til at 
forme undervisningen og skolelivet som 
helhed, og undervejs får du klare tilbage-
meldinger om dine styrker, svagheder og 
fremskridt, og du får også mulighed for at 
evaluere undervisningen .

Krav til dig
HHX er en arbejdsplads, hvor du skal 
passe dit arbejde . Det forventes, at du 
møder til alle timer, og at du deltager 
aktivt i undervisningen . Din deltagelse har 
stor betydning for, at undervisningen kan 
tilrettelægges som f .eks . tværfaglige forløb 
og projektarbejde .

Du skal være ansvarlig, arbejde selvstæn-
digt og have et godt samarbejde med dine 
klassekammerater for at få et tilstrækkeligt 
udbytte af undervisningen .
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Afsætning B

Dansk A

Engelsk A 

Erhvervsret C

2 . fremmedsprog B

International økonomi B

Matematik C

Samfundsfag C

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Temaforløb/flerfagligt 
samarbejde i:
SO2: Erhvervscase

SO3: Det internationale område

Studie retning

En fagpakke med 2 eller 3 fag

Studieretningprojekt

Valgfag

1-4 valgfag
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Obligatoriske fag

Dansk

Engelsk

Matematik 

2 . fremmedsprog

Temaforløb i:
Erhvervsøkonomi

Samfundsfaglige emner

Sprog og kultur

Innovation og IT

Sundhed og idræt

Ingen studieretningsfag Ingen valgfag
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Learnmark Gymnasium HHX

HHX – fokus på økonomi, sprog, 
markedsføring og innovation
På Learnmark Gymnasium HHX får du et 
godt afsæt til en dansk eller international 
karriere i erhvervslivet, fordi du
•  får undervisning i helt nye fag, som 

handler om nutiden og fremtiden
• har mindst to sprog
•  arbejder med innovation, som gør dine 

idéer til virkelighed 
•  får viden om fremmede kulturer, så 

du bedre kan samarbejde på tværs af 
landegrænser

•  samarbejder med danske og internatio-
nale virksomheder, hvor du forvandler din 
teoretiske viden til konkrete løsninger .

1000 unge under samme tag
Learnmark Gymnasium HHX og HTX er 
på samme adresse, så du bliver en del af 
et aktivt ungdoms- og studiemiljø med 

over 1000 unge under samme tag – byens 
største gymnasium . 

International økonomi
”I faget International økonomi får vi meget 
større forståelse for, hvad der sker i fx Kina 
og EU – og det er god viden, når man gerne 
vil arbejde med handel i internationale 
virksomheder.” Kristine 

Innovation  
– konkurrencer og sammenhold
”På Innovation starter vi rigtige virksom- 
heder, hvor vi fx skal få 100 kr. til at yngle.  
Vi deltager også i nationale og internati-
onale konkurrencer, hvor vi udvikler nye 
produkter i kampen om at vinde bl.a. 
pengepræmier.”  Thomas

Dyrk sport i skoletiden  
– vælg Sportscollege
På studieretningen Sportscollege går du i 
klasse med andre, der også dyrker sport på 
højt niveau .

”Det minder lidt om sammenholdet, den 
gang jeg gik på idrætsefterskole – nu bor 
jeg bare hjemme igen.” Anne

Psykologi  
– på arbejde og i hverdagen
”Jeg valgte studieretningen Psykologi og 
markedsføring pga. faget psykologi. Det er 

megaspændende, fordi jeg kan bruge min 
viden om menneskers adfærd – også i fag, 
hvor vi arbejder med salg og markedsfø-
ring.” Kathrine

International Studies  
– Berlin, Seattle og Cuba
”Når man går på studieretningen Internati-
onal Studies, ser man ikke frem til den næste 
ferie – man ser frem til den næste studie-
rejse! Vi har oplevet rigtig meget i Berlin, 
Seattle og Cuba og lært sproget i de lande, 
hvor man taler det. Det er ret fedt.” Maja

Bonusinfo
På alle studieretninger kan du få 
• kinesisk som 2 . fremmedsprog
• matematik på B-niveau
• innovation som valgfag
• E-handel som valgfag .

Vil du vide mere?
www .learnmark .dk/hhx og tlf . 8816 3600 .

Åbent hus
Lørdag den 31 . oktober 2015 kl . 10-15  
– uddannelsesmesse Forum  Horsens .
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19-21 .
www .fb .com/learnmarkhorsens

ØKONOMISK ORIENTEREDE STUDIERETNINGER
Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C   (Finans)
Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B   (Mikro-makroøkonomi)
Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Organisation C   (Sportscollege)
Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Organisation C   (Økonomi)

MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation B   (Innovation)
Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C   (Markedsføring)
Afsætning A + Spansk A + Psykologi B + Organisation C   (Strategi og psykologi)

INTERNATIONALT ORIENTEREDE STUDIERETNINGER
Tysk A + Spansk A   (International studies)
Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Psykologi B   (Psykologi og  
markedsføring)

EKSEMPLER PÅ VALGFAG
A-niveau:  International økonomi, tysk m .fl .
B-niveau: Matematik, samfundsfag m .fl .
C-niveau:  Innovation, idræt, finansiering, psykologi m .fl .

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Learnmark Gymnasium HHX
Stadionsvej 2 · 8700 Horsens · Tlf. 8816 3600 · www.learnmark.dk/hhx
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Campus Vejle
Handelsgymnasiet

Nutidens skole til fremtidens job
HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse,
der giver mulighed for en række spænden-
de jobs inden for f .eks . salg, markedsføring,
økonomi og eksport enten via adgang til
videre studier på erhvervsakademier eller
universiteter, eller direkte i en 2-årig 
praktikplads . Hovedfagområderne er sprog, 
økonomi og informationsteknologi .

Elitesportsfolk kan tilmelde sig Sportscolle-
ge med tilbud om specielt forløb . Campus
Vejle tilbyder seks forskellige HHX-linjer,
der sideløbende med de grundlæggende
10 fag sætter hver sit fokus med de 3
studieretningsfag pr linje og 1-3 valgfag
efter eget ønske .

HHX Global Business
Studieretning med fokus på samspillet
mellem global økonomi og virksomhedens
evne til at tjene penge . Du er glad for at
arbejde med tal og kan lide at analysere,
vurdere og sætte tingene i perspektiv, så
du kan formidle din viden til andre . 

Vi arbejder også globalt i klasseværelset 
fx med tekster på engelsk og søgning i 
internationale databaser .

HHX Markedsføring og psykologi
Linjen der ikke kun handler om penge og
tal – men også om mennesker – både i og
udenfor virksomheden . Derfor er psykologi
et godt udgangspunkt . Vi gør meget ud af
at få fagene til at arbejde sammen, især
psykologi, afsætning, dansk og engelsk
er i centrum, når vi arbejder med kommu-
nikation – på hjemmemarkeder og på
eksportmarkeder .

HHX International studies  
– sprog og kultur
Linjen for elever med interesse for sprog,
kulturforståelse, turisme og internationale
relationer . I undervisningen indgår temaer
og projekter, og gennem studieture, 
udveksling, sprogskoleophold mv . får du 
oplevelser og faglige udfordringer i praksis . 
Et college-ophold med rundtur i USA og 
studieture til Tyskland, London og Frankrig/
Spanien er blandt andet med til at styrke 
dine internationale kompetencer .

HHX Innovation
I denne linje bliver teori om start af egen
virksomhed kombineret med praksis . Du 
etablerer egen virksomhed og arbejder 
målrettet med de emner, der naturligt 
relateres til dette: Teambulding, organisa- 
tionsteori, markedsføring og regnskab .

HHX Medier og kommunikation 
Denne linie arbejder med kommunikation 
både som emne og som værktøj . Du arbej-
der bl .a . andet med netbaseret undervis-
ning, multimediedesign og reklame .
Der hentes emner og temaer fra salgs-,
reklame- og IT-afdelinger i erhvervslivet
og fra journalistikkens verden .

Generelt
Uanset hvilken studieretning (linje) du
vælger, tilbyder Campus Vejle:
•  Spændende introduktionsforløb for nye 

elever, med mulighed for linjeskift
• Studierejser i Europa og USA
• Velfungerende bibliotek
•  Ekskursionstur til København i 1 .G 

og virksomhedsbesøg i øvrigt
•  Fri adgang til skolens omfattende 

IT-faciliteter herunder Internet
• Studievejledning og coaching
• Kulturelle fællesarrangementer
•   Sportsdage og idrætstilbud f .eks . eget 

Fitness-center på skolen
•  Et aktivt elevråd, der arrangerer elev- 

fester etc .

Nærmere oplysninger
Kontakt Campus Vejle for nærmere
oplysninger . Aftal evt . tid til en samtale
med en af skolens studievejledere .
Eller tast dig ind på skolens hjemmeside
www .campusvejle .dk . Undervisningen
starter i begyndelsen af august .

Orienteringsmøde
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 .
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19 .

ØKONOMISK ORIENTEREDE STUDIERETNINGER
Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B
Virksomhedsøkonomi A + Afsætningsøkonomi A + Psykologi B

INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING
Tysk A + Fransk/Spansk A + Kultur C
Spansk A + Afsætningsøkonomi A + Tysk B

MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER
Afsætningsøkonomi A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation B
Afsætningsøkonomi A + IT A + Mediefag C

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Campus Vejle, Handelsgymnasiet
Boulevarden 48 · 7100 Vejle · Tlf. 7216 2616 · www.campusvejle.dk
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Htx højere teknisk eksamen
Htx er en 3-årig studieforberedende og 
almendannende uddannelse med særlig 
fokus på naturvidenskabelige og teknologi-
ske perspektiver . Uddannelsen forbere- 
der dig til videregående uddannelser og 
udvikler dine evner til at forholde dig 
reflekterende og kritisk til din omverden . 
HTX-uddannelsen giver adgang til alle 
videregående uddannelser .
Du kommer til at arbejde med naturviden- 
skabelige, sundhedsvidenskabelige, kultu-
relle, teknologiske og samfundsvidenska-
belige problemstillinger . Ud over at arbejde 
med de enkelte fag, kommer du også til at 
arbejde med projekter, der inddrager viden 
og færdigheder fra flere fag . Arbejdsfor- 
merne styrker dine evner til initiativ, krea- 
tivitet og selvstændighed, ligesom du gen-
nem projekterne samarbejder med andre 
og fordyber dig i sammenhænge på tværs 
af de enkelte fag .

Når du søger optagelse på htx, skal du 
vælge studieretning inden for en af  3 
hovedkategorier, nemlig:

Naturvidenskabelige studieretninger

Teknologiske studieretninger

Kommunikationstekniske studie- 
retninger                       

Inden for hver af de tre hovedkategorier 
tilbyder de enkelte tekniske gymnasier en 
række forskellige studieretninger . Disse kan 
du finde under beskrivelsen af de enkel-
te tekniske gymnasier eller på skolernes 
hjemmesider .

På htx møder du et stærkt fagligt miljø 
med arbejdsformer, der understøtter 
dine evner til samarbejde, udvikling og 
kreativitet . Arbejdsformerne skaber et 
stærkt samarbejde med kammeraterne, og 

sikrer dig tre spændende år med faglig og 
personlig udvikling . Htx giver adgang til 
alle videregående uddannelser . Uddan-
nelsens profil giver et særligt godt afsæt 
til videregående uddannelser inden for 
naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de 
teknologiske videnskaber . 

Optagelse
For at blive optaget på htx skal du have 
afsluttet 9 . eller 10 . klasse eller gennem-
ført tilsvarende uddannelse, ligesom du 
skal have modtaget 2-4 års undervisning 
i 2 . fremmedsprog (tysk eller fransk) efter 
folkeskolelovens regler .
Hvis du kommer fra 9 . klasse skal du have 
aflagt folkeskolens obligatoriske afgangs-
prøver .
Hvis du kommer fra 10 . klasse, skal du des-
uden i forlængelse heraf have aflagt prøve 
i dansk, engelsk og matematik . 
Du skal også have en udfyldt uddannel- 
sesplan og være vurderet uddannelses- 
parat til gymnasial uddannelse af skolen 
eller UU-vejlederen . Hvis din skole eller 
UU-vejleder vurderer, at du ikke er  
uddannelsesparat, er det uddannelses- 
stedet, som du søger ind på, der skal  
vurdere, om du kan optages .

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af et grundforløb på 
et ½ år efterfulgt af et studieretningsfor-
løb på 2½ år . 

Grundforløbet (½ år)
I grundforløbet indføres du i uddannelsens 
arbejdsformer og fag, og du vil opleve, at 
undervisningen foregår både som faglig 
undervisning i det enkelte fag og som 
samspil mellem fagene . Grundforløbet gi-

ver dig samtidig grundlag for at bedømme, 
om du har valgt den rigtige studieretning .
Grundforløbet er sammensat af obliga-
toriske fag og studieområdet, der er et 
flerfagligt samarbejde mellem en række 
naturvidenskabelige, teknologiske og sam-
fundsvidenskabelige fag . 
I undervisningen indgår tema- og projekt- 
undervisning, som skal udvikle dine studie- 
teknikker og arbejdsmetoder, og som skal  
styrke din forståelse for de tanker og teo- 
rier, der ligger bag naturvidenskab, tekno- 
logi, samt almenmenneskelige og sam-
fundsmæssige forhold . 

Studieretningsforløbet (2½ år)
Studieretningsforløbet består af obliga-
toriske fag, studieretningsfag og valgfag . 
Det flerfaglige samarbejde i studieområdet 
fortsætter ligeledes i studieretningsforlø-
bet .
Gennem dit valg af studieretning, fast- 
lægger du profilen for din htx eksamen og 
dermed også grundlaget for dit senere valg 
af videregående uddannelse . Studieret-
ningen består normalt af en fagpakke på 
3 fag, der gensidigt styrker hinandens 
faglige områder . Den valgte studieretning 
supplerer du med dit valg af teknikfag og 
øvrige valgfag, som du kan vælge, hvis du 
har særlige interesser, eller hvis du ønsker 
at forberede dig på eventuelle adgangs-
krav til den uddannelse, du senere vil søge 
optagelse på .

Valg inden start på uddannelsen
Når du søger optagelse på teknisk gym- 
nasium, skal du tilkendegive, hvilken 
studieretning du forventer at vælge efter 
grundforløbet . 

3

3

3
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Undervisningen
Det overordnede mål med arbejdsformer  
og fagligt indhold er at udvikle dine kom- 
petencer bl .a . med henblik på videreud-
dannelse og senere valg af karriere .  
Undervisningen og hele uddannelsesforlø-
bet tager først og fremmest sigte på det, 
som du senere får brug for at kunne i de 
videregående uddannelser . 
Der er klare mål for, hvad du skal vide og 
kunne i de enkelte fag – også i de forløb, 
der bygger på samspil mellem fagene, fordi  
kernestoffet er fastlagt i undervisnings-
ministeriets læreplaner . Elever og lærere 
supplerer i samarbejde kernestoffet med  
temaer og emner efter fælles valg . Klasse- 
undervisning, individuelt arbejde og grup- 
pearbejde veksler med temaforløb og 
projektarbejde . 
Undervejs får du tilbagemeldinger om 
egne styrker, svagheder og fremskridt, og 
du får også lejlighed til at evaluere under-
visningen . 

Projektarbejde 
Projektarbejde er en betydningsfuld ar- 
bejdsform på htx . I projektarbejdet lærer  
du at arbejde både selvstændigt og i grup- 
per . Du lærer at analysere og beskrive pro-
blemstillinger og samtidig give konkrete 
løsningsforslag i forhold til dem . Projekt- 
arbejdet indebærer ofte fremstilling af et 
konkret produkt samt udarbejdelse af  
dokumentationen, der kan være et medie-
produkt eller en rapport . I dokumentati-
onen skal du forklare, hvordan du er nået 
frem til produktet, redegøre for den teori, 
du har brugt, og beskrive arbejdsmetoder 

og beregninger . Gennem faglig fordybelse 
skaber du dig et helhedsbillede af en pro-
blemstilling og dens løsningsmuligheder . 

Krav til dig
Når du starter på teknisk gymnasium, er 
vores forventning til dig, at du: 
•   er interesseret i faglig fordybelse og i 

mere projektorienteret arbejde på tværs 
af fagene

•  med en nysgerrig, selvstændig og kreativ 
tilgang ønsker at anvende din teoretiske 
viden i forhold til praktiske problemstil-
linger

•  er interesseret i selvstændigt arbejde og  
i at arbejde sammen med kammerater  
på tværs af klasser og fag 

Der vil naturligvis være en del hjemme- 
arbejde . Du vil have lektier for hver dag,  
i nogle perioder mere end andre . Det er 
derfor vigtigt, at du planlægger din tid 
fornuftigt, således at der også bliver tid til 
andre ting som fritidsaktiviteter, venner  
og familie . 

Teknologi
Du vil møde nye fag som teknologi og 
teknikfag . I teknologi på 1 . og 2 . htx får du 
et grundlag for at forstå og arbejde med 
teknologiske problemstillinger .  
Du vil blive præsenteret for forskellige ar-
bejdsprocesser og metoder såvel teoretisk 
som i laboratorier og værksteder . Senere 
kommer du til selvstændigt at konstruere, 
designe, dimensionere, beregne og beskrive 
produkttyper, som du selv er med til at 

fremstille . Undervisningen er tilrettelagt 
som projekter, hvor du arbejder sammen 
med dine kammerater om løsninger af 
forskellige opgaver . 

Teknikfag
På 3 . htx skal du vælge teknikfag, der væl-
ges inden for tre hovedgrupper .  
De enkelte tekniske gymnasier udbyder 
mindst 2 af nedenstående hovedgrupper 
af teknikfag og har forskellig vægtning af 
indholdet . Se teknikfagsbeskrivelserne  
på institutionernes hjemmesider . 

Byggeri og energi 
Du arbejder med udvalgte temaer  
inden for konstruktion, materialer, 
produktionsprocesser, anlæg, installa- 
tioner, forsyning, administration og 
organisation .
 
Design og produktion 
Du arbejder med udvalgte temaer 
inden for formgivning og udvikling, 
komponenter og materialer, styring og 
overvågning samt fremstilling inden for 
følgende områder: Elektronik, træ, ma-
skin, beklædning og industriel design .
 
Proces, levnedsmiddel og sundhed 
Du arbejder med udvalgte temaer in- 
den for bioteknologi, fødevarer, mikro-
biologi, produktfremstilling, sundhed 
og miljø . Her finder du derfor temaer 
inden for økologi, livsstil, fødevarer, 
naturpleje mv .
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Dansk A

Engelsk B

Matematik B

Teknologi B 

Fysik B

Kemi B

Biologi C

Kommunikation/IT C

Teknologihistorie C

Samfundsfag C

Studie retning

En fagpakke med 3 fag 

Studieretningsprojekt
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Obligatoriske fag

Dansk

Engelsk

Matematik

 

Kommunikation/IT

Teknologi

Fysik

Kemi

Biologi

Samfundsfag

Ingen studieretningsfag

Valgfag

Afhængig af studie- 
retning 1-3 valgfag 
efter eget valg på  
A, B eller C-niveau

Ingen valgfag
(dog mulighed 
for tysk/fransk)

Teknikfag

1 teknikfag

Ingen teknikfag
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Learnmark Gymnasium HTX

HTX – det oplagte valg
På HTX idéudvikler, eksperimenterer og 
dokumenterer du . Du arbejder for det me-
ste i team, hvor du gør teorierne levende 
i værksteder, laboratorier eller naturen . 
HTX er et oplagt valg, hvis du vil være fx 
ingeniør, læge, arkitekt, fysiker, biolog eller 
sygeplejerske .

1000 unge under samme tag
Learnmark Gymnasium HHX og HTX er 
på samme adresse, så du bliver en del af 
et aktivt ungdoms- og studiemiljø med 
over 1000 unge under samme tag – byens 
største gymnasium . 

 
4 uger på college i USA
Kom helt tæt på den amerikanske kultur 
med et 4 ugers studieophold på et college 
i USA . Mens du er i USA, bliver du en del 
af studiemiljøet på et stort college . Du 
oplever området som både lokal indbygger 
og turist, og du bor privat hos en ameri-
kansk familie .

3D-print dine vildeste idéer
Design dine egne sko, mobil-covers, biler, 
lamper, briller … kun din fantasi sætter 
grænsen for, hvad du kan 3D-printe . På 
HTX opfinder du nye produkter, der gør 
din hverdag bedre og sjovere .  

Byg et lavenergihus
Følg hele byggeprocessen af et hus . Du  
starter med at lave 3D-tegniner i Auto-
CAD, får viden om fx energirigtige materi-
aler og slutter med at bygge en del af  
eller måske et helt lavenergihus .

Ny teknologi
På HTX er ny teknologi som fx robotter, 
3D-printere og software til at udvikle apps
en naturlig del af undervisningen . 

Opfind og start virksomhed
På HTX arbejder du med innovation og 
iværksætteri, hvor du får mulighed for at 
deltage i
•  messer, hvor du konkurrerer om at have 

den bedste idé
•  Young Enterprise-konceptet, hvor du 
lærer at starte egen virksomhed

•  samarbejde med HHX-elever, hvor I sam-
men opfinder, udvikler og markedsfører 
nye produkter .

Studieophold i Dublin
På studieretningen International er du på 
et længerevarende studieophold i Dublin, 
hvor du går på sprogskole og arbejder hos 
Microsoft .

Teknologi A + Design B + Idéhistorie B   (Design)
Kommunikation/IT A + Engelsk A + Idéhistorie B   (International)
Fysik A + Matematik A + Idéhistorie B   (Fysik) 
Bioteknologi A + Matematik A + Idéhistorie B   (Sundhedsvidenskab)
Teknologi A + Matematik A + Idéhistorie B   (Teknologi)
Informationsteknologi B + Matematik A + Idéhistorie B   (Informationsteknologi)

EKSEMPLER PÅ VALGFAG
A-niveau:  Matematik, Fysik, Engelsk, Kemi, Teknologi .
B-niveau: Design, Samfundsfag, Biologi, Idéhistorie .
C-niveau:  E-handel, Statistik, Tysk, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Astronomi, 

Statik og styrkelære, innovation etc .

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Learnmark Gymnasium HTX
Stadionsvej 2 · 8700 Horsens · Tlf. 8816 3600 · www.learnmark.dk/htx

Nye fag på HTX
• Teknologi
• Proces, levnedsmiddel og sundhed
• Bioteknologi
• Byggeri og energi
• Design
• Mekatronik (maskin og elektronik)

Elever og Einstein i laboratoriet
”På studieretningen Fysik får vi en problem-
stilling, og så skal vi selv lave forsøgsvejled-
ningen. Vi skal tænke selv og afprøve, hvad 
der virker. På HTX kombinerer vi matematik 
og fysik med forsøg i laboratorier og værk-
steder.” Alban

Sundhedsvidenskab  
– laboratorie, forsøg og sundhed
”På studieretningen Sundhedsvidenskab 
laver vi mange forsøg, hvor vi undersøger 
sammenhængen mellem kemi og biologi. 
Vi har fx dissekeret kaniner og gensplejset 
bakterier. Jeg overvejer at uddanne mig til 
sygeplejerske eller dyrlæge.” Anne Dorte

Vil du vide mere?
www .learnmark .dk/htx og T: 88 16 36 00 .

Åbent hus
Lørdag den 1 . oktober 2015 kl . 10-15  
– uddannelsesmesse Forum  Horsens .
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19-21, 
Stadionsvej 2, Horsens .
www .fb .com/learnmarkhorsens
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Vejle Tekniske Gymnasium

Hent huen på Vejle Tekniske  
Gymnasium
Den marineblå studenterhue er for dig, 
som er nysgerrig og har lyst til at undersø-
ge, hvordan verden er skruet sammen . 
Hvad enten du skal udvikle en ny iPhone 
applikation, brygge din egen øl eller desig-
ne våddragter, så kan du se frem til at blive 
udfordret på din viden på Vejle Tekniske 
Gymnasium . 

Du stiller ofte selv spørgsmålene – f .eks . i 
fagene teknologi og teknikfag, hvor du skal 
omsætte dine vildeste ideer til rigtige pro-
dukter ud fra problemstillinger, som du er 
blevet stillet af virksomheder i gymnasiets 
netværk – eller som du møder i hverdagen .

Vi arbejder med tre universer  
– omsat til seks studieretninger
•  Naturens univers, hvor vi forundres og 

begejstres over livets og naturens mange 
mysterier og opdagelser . 

•  Teknologiens univers, hvor menneskets 
små og store opfindelser udfordrer den 
indre nørd . 

•  Kommunikationens univers, hvor kom-
munikationen er mulighedernes verden 
og it-teknologi er dit legetøj . 

HTX er mere end naturvidenskab
Fysik, kemi og matematik er vigtige fag på 
HTX-uddannelsen, men dansk, sprog og 
samfundsfag er også obligatoriske . Og du 
kan fx vælge astronomi, billedkunst, bio-
logi, design, erhvervsøkonomi, idéhistorie, 
idræt, innovation, mediefag, programme-
ring, psykologi, tysk og meget mere . 

Hvor skal du hen, du? 
HTX er en gymnasial uddannelse, som 
giver direkte adgang til rigtig mange vide-
regående uddannelser . HTX-uddannelsen 
er f .eks . oplagt for dig, der gerne vil være 
arkitekt, bioteknolog, dyrlæge, fysiker, 
grafiker og multi-mediedesigner, lærer, 
ingeniør, laborant eller læge – eller noget 
helt tredje . 

It’s hard fun
Som gymnasieelev på Vejle Tekniske 
Gymnasium skal du være indstillet på at 
arbejde, deltage i den ugentlige lektiecafé 
og aflevere dine opgaver til tiden . Til 
gengæld lover vi dig et godt studiemiljø 
- også efter skoletid . Der er fx tilbud om 
fredagscafé, studenterfester, fodboldturne-
ringer, filmklub, virksomhedsbesøg, rejser 
og meget mere - og igennem Studierådet 
kan du selv være med til at fremme endnu 
flere aktiviteter .

Velkommen om bord 
Over 350 elever går allerede på Vejle 
Tekniske Gymnasium . Og mange er på 
fornavn med hinanden . Vi glæder os til, at 
du bliver en ”del af flokken”! 

Vil du vide mere?
Kontakt vores studievejledere på  
tlf . 7642 6215 eller 7642 6238 .

Info-aften
Onsdag den 20 . januar 2016 kl . 19 .

Åbent hus
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 .

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Matematik A + Fysik A   (Science)
Matematik A + Informationsteknologi B   (InfoScience)
Kemi A + Biologi B   (BioScience)
Bioteknologi A + Matematik A   (BioTech)

KOMMUNIKATIONSTEKNISK STUDIERETNING
Kommunikation/IT A + Engelsk A   (Digital Communication & Media)

TEKNOLOGISK STUDIERETNING
Teknologi A + Design B   (Produktudvikling og design)

3. STUDIERETNINGSFAG
Vil være ét af følgende:
Erhvervsøkonomi C, Idehistorie B, Mediefag C, Psykologi C, Samfundsfag B

VALGFAG
A-niveau:  Biologi, engelsk, fysik, kemi, matematik, samfundsfag, teknologi
B-niveau: Biologi, idehistorie, samfundsfag
C-niveau:  Astronomi, billedkunst, design, erhvervsøkonomi, idræt, innovation,  

materialetekonologi, mediefag, programmering, psykologi, tysk mm .

TEKNIKFAG
Design og produktion: 
• Mekatronik
•  Tekstil

Proces, sundhed og levnedsmiddel:
• Fødevarer og bioteknologi
• Kemisk produktion og miljøteknik

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Vejle Tekniske Gymnasium
Strandgade 3 · 7100 Vejle · Tlf. 7642 6213 · www.vtg.dk



62

STX STUDENTEREKSAMEN

Stx studentereksamen
Stx er en 3-årig studieforberedende og 
almendannende ungdomsuddannelse . 
Studieforberedende, fordi du introduceres 
til de videnskabsfag og metoder, der arbej-
des med på de videregående uddannelser . 
Almendannende, fordi uddannelsen giver 
dig kendskab til den natur, den kultur og 
det samfund, du er en del af . 

Ved at arbejde i fagene, på tværs af fagene 
og ved at bruge en række forskellige ar- 
bejdsformer får du indsigt i naturviden-
skab, sprog, kultur- og samfundsforhold 
samt kreative udtryksformer . Målet er, at 
du i løbet af de tre år i gymnasiet opøver 
studiemodenhed, selvstændighed, kreativi-
tet og evne til samarbejde . 

Stx giver dig et bredt adgangsgrundlag  
til videregående uddannelser inden for alle 
videnskabsområder . 
Hvordan dit gymnasieforløb kommer til  
at se ud, er i høj grad op til dig selv . 
Du vælger først studieretning og herefter  
sprog, kunstneriske fag og valgfag . Udbud-
det af studieretninger og valgfag bliver 
fastlagt af den enkelte skole og kan ses på 
de efterfølgende skolesider eller på skoler-
nes egne hjemmesider . 

Hver skole udbyder studieretninger inden 
for følgende hovedkategorier:
• Naturvidenskabelige studieretninger
• Sproglige studieretninger
•  Samfundsvidenskabelige studieretninger
• Kunstneriske studieretninger

Hvis du vælger efter interesse og evne, 
sikrer du dig tre gode år i gymnasiet og får 
det bedste udgangspunkt for dit valg af 
videregående uddannelse .

Optagelse
For at blive optaget på stx skal du have 
afsluttet 9 . eller 10 . klasse eller gennem-
ført tilsvarende uddannelse, ligesom du 
skal have modtaget 2-4 års undervisning 
i 2 . fremmedsprog (tysk eller fransk) efter 
folkeskolelovens regler .
Hvis du kommer fra 9 . klasse skal du have 
aflagt folkeskolens obligatoriske afgangs-
prøver .
Hvis du kommer fra 10 . klasse, skal du des-
uden i forlængelse heraf have aflagt prøve 
i dansk, engelsk og matematik . 

Du skal også have en udfyldt uddannel- 
sesplan og være vurderet uddannelses-
parat til gymnasial uddannelse af skolen 
eller UU-vejlederen . Hvis din skole eller 
UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddan-
nelsesparat, er det uddannelsesstedet, som 
du søger ind på, der skal vurdere, om du 
kan optages .

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen starter med et grundforløb 
på ½ år efterfulgt af et studieretningsfor-
løb på 2½ år . 

Grundforløb (½ år)
Grundforløbet giver dig en introduktion
til de gymnasiale arbejdsmetoder og
et grundlag for at beslutte, om du har
valgt den rigtige studieretning . I grundfor-
løbet er en stor del af undervisningen
tilrettelagt i tværfaglige forløb:

Almen sprogforståelse giver dig bevidst- 
hed om, hvordan sprogene indbydes hæn-
ger sammen, og hvordan vi kommunikerer 
med hinanden . 

Naturvidenskabeligt grundforløb intro- 
ducerer dig til naturvidenskab og natur- 
videnskabelig metode på baggrund af 
eksperimenter og observationer .

Almen studieforberedelse består af en 
række projekter spredt ud over alle tre år, 
hvor forskellige fag arbejder sammen om 
at belyse et problem eller en sag . Målet  
er, at du får udviklet dine faglige og tvær-
faglige kompetencer og bliver bevidst om 
fagenes muligheder og begrænsninger .

Studieretningsforløb (2½ år)
Som det fremgår af oversigten, får du i dit 
studieretningsforløb en række obligatoriske 
fag, studieretningsfag og valgfag .
I dit endelige valg af studieretningsfag 
fastlægger du profilen for din studenter- 
eksamen og dermed også grundlaget for  
dit valg af videregående uddannelse . 
Studieretningen vælger du som en pakke, 
der normalt indeholder tre studieretnings-
fag . Herudover skal du have nogle valgfag, 
hvilket giver dig mulighed for at dyrke 
dine særlige interesser og forberede dig på 
eventuelle adgangskrav til den uddannelse, 
som du senere vil søge ind på . 

Valg inden start på uddannelsen

Forhåndstilkendegivelse af 
valg af studieretning
Når du søger optagelse på gymnasiet, skal 
du tilkendegive, hvilken studieretning du 
forventer at vælge efter grundforløbet . 

Valg af 2. fremmedsprog
Alle skal have engelsk samt 2 . fremmed- 
sprog, der enten kan være et fortsætter- 



63

STX STUDENTEREKSAMEN

sprog, dvs . dit andet sprog fra folkeskolen 
eller et begyndersprog, dvs . et helt nyt 
sprog .  
Fortsættersprog er på B-niveau og afslut- 
tes efter 2 . år . Begyndersprog er på A- 
niveau og afsluttes efter 3 . år .
Nogle naturvidenskabelige retninger kan 
dog give adgang til at afslutte begynder- 
sprog på B-niveau . 
Du skal derfor vælge, om 2 . fremmed- 
sprog skal være tysk eller fransk fortsæt-
tersprog eller et begyndersprog, fx spansk, 
fransk eller italiensk . Du kan læse mere 
på skolesiderne om udbud af 2 . fremmed-
sprog .

Valg af kunstnerisk fag
Du skal vælge et kunstnerisk fag, som 
enten kan være musik, billedkunst, drama 
eller mediefag . På skolesiderne kan du 
se, hvilke kunstneriske fag du kan vælge 
imellem .

Undervisningen
Målet for undervisningen og for gymna- 
sieforløbet som helhed er, at du udvikler 
dig fagligt, alment og personligt . Vi hjæl-
per dig til at udvikle dine kompetencer, 
dvs . det som du senere får brug for på en 
videregående uddannelse .  
For at ruste dig godt og give dig en bred 
vifte af metoder er der stor variation i de  
arbejdsformer, lærerne anvender i under-
visningen .

Der er klare mål for, hvad du skal lære i 
de enkelte fag og i de forløb, der bygger 
på samspil mellem fagene . Kernestoffet er 
fastlagt centralt i læreplanerne . Det øvrige 
stof i fagene supplerer kernestoffet med 
temaer og emner, og det vælges af elever 
og lærere i fællesskab . Du er således med 
til at træffe beslutninger om undervis-
ningen og om skolelivet som helhed, og 
dermed er du en del af skoledemokratiet, 
som er et væsentligt element i skolehver-
dagen og i undervisningen .

Undervejs får du klare tilbagemeldinger 
om dine styrker, svagheder og fremskridt, 
og du får også mulighed for at evaluere 
undervisningen .

Krav til dig
Gymnasiet er en arbejdsplads, hvor du 
skal passe dit arbejde . Det betyder, at 
det forventes, at du møder til alle timer 
og deltager aktivt i undervisningen . Din 
deltagelse har stor betydning for, at vi 
kan tilrettelægge undervisningen som fx 
tværfaglige forløb og projektarbejde . Du 
skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt 
og have et godt samarbejde med dine 
klassekammerater for at få et tilstrække- 
ligt udbytte af undervisningen .
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Horsens Gymnasium

Horsens Gymnasium er et godt sted at
lære og et godt sted at være . Vi ved, at
hvis du trives på skolen og oplever et godt 
fællesskab, så har du bedre mulighed for 
at blomstre personligt og socialt, komme 
langt rent fagligt og udnytte dit potentiale 
fuldt ud . 

Undervisningen 
På Horsens Gymnasium bliver du en del af 
et levende og engagerende undervisnings-
miljø . Hos os skal det være udviklende, læ-
rerigt og sjovt at gå i skole . Du vil opleve, 
at vi puster til det, du brænder for . 

Vi lægger samtidig vægt på at give plads 
til nye ideer, og at give alle mulighed for 
at præge skolen og dens udvikling . Du vil 
opleve en undervisning, der har øjnene 
rettet mod verden omkring os .

Vores udsyn kommer til udtryk igennem 
aktiviteter som: 
•  Spændende studierejser til bl .a . USA
•  Fællestimer om aktuelle politiske og 

kulturelle emner 
• Besøg på virksomheder og institutioner
• Udveksling med gymnasier i Europa .

Alt sammen noget, der også bryder skema-
et op og giver ny inspiration . 

Til daglig sørger vi for at motivere dig 
igennem forskellige former for undervis- 
ning, og i vores studieområde er der skabt 
rum for nye og anderledes måder at 
undervise på . 

Har du brug for hjælp til lektier og opgaver, 
kan du gå i vores velbesøgte lektiecafé . 
Undervisningen foregår i moderne fysiske 
rammer . 
 

Fællesskab – på tværs 
På Horsens Gymnasium er der et stærkt 
fællesskab – med plads til mangfoldighed .  
Det betyder, at du kan deltage i en lang 
række aktiviteter og indflydelsesrige ud-
valg på tværs af klasser og årgange .   
Her kan nævnes:
• Frisport 
• Fredagscafé
• Fester
• Musical
• Forårskoncert
• Rejseaften

• Poetry Slam
• Elevråd  
• Mindfulness . 

Uddannelsen
På Horsens Gymnasium tilbyder vi en 
række stærke studieretninger inden for 
natur, samfund, sprog og kunst . To af vores 
studieretninger har en international profil 
og udvidet rejseprogram . 

For dig, som er elitesportsudøver, kan vi 
tilbyde et 4-årigt Team Danmark forløb i 
samarbejde med Sports College Horsens . 
Har du særlige faglige interesser eller 
talenter, kan vi tilbyde: 
• Cambridge-certifikat i engelsk
• Goethe-certifikat i tysk 
• Projekt Forskerspirer
• Naturvidenskabelige konkurrencer
•  Særlige talentforløb under ATU  

(Akademiet for Talentfulde Unge) . 

Interesseret? 
Kom til vores Åbent Hus onsdag den 20 . 
januar 2016 kl . 19-21 eller lørdag den 23 . 
januar 2016 kl . 10-12 .
Besøg også skolens hjemmeside, eller 
kontakt en af vores studievejledere . 

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B
Biologi A + Matematik B + Kemi B
Biologi A + Matematik B + Psykologi C

SPROGLIGE STUDIERETNINGER
Spansk A + Engelsk A + Tysk B
Spansk A + Engelsk A + Samfundsfag B
Spansk A + Engelsk A + Billedkunst B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Samfundsfag A + Matematik B + Naturgeografi B
Samfundsfag A + Matematik B + Biologi B 
Engelsk A + Samfundsfag A + Matematik B
Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi C
Engelsk A + Samfundsfag B + Mediefag B

KUNSTNERISK STUDIERETNING
Musik A + Engelsk A + Samfundsfag B

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Horsens Gymnasium
Højen 1 · 8700 Horsens · Tlf. 7626 1500 · www.horsensgym.dk
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Horsens Statsskole

På Horsens Statsskole møder du et studie-
miljø præget af faglighed, forpligtelse og 
engagement . Det fremmer din personlige 
udvikling og selvstændighed, således at 
du rustes til at forholde dig kritisk og kon-
struktivt til samfundet og verden omkring 
dig .

På Horsens statsskole har vi
•  Et bredt udbud af studieretninger og 

valgfag – se beskrivelserne på vores 
hjemmeside www .hs-gym .dk .

•  En omhyggelig og personlig rådgivning  
og vejledning på dit faglige niveau, der 
sikrer optimal læring og udfordringer til 
alle .

•   Et aktivt elevråd .
•  Særlig støtte til elever under TEAMDAN-

MARK med henblik på at gennemføre 
uddannelsen på 3 eller 4 år .

•  Samarbejde med Horsens Sportscollege, 
Musikskolen og Billedskolen, se mere på 
hjemmesiden .

En uge på Horsens statsskole
•  Undervisningslektioner a 90 minutter 

med tid og plads til fordybelse og variere-
de arbejdsformer .

•  Skoledagen varer typisk fra kl . 8 til kl . 15 .
•  Du skal regne med ca .10 timers lektie-

læsning pr . uge . 

På Horsens statsskole er der
•  Ekskursioner og studierejser .
•  Fællesarrangementer for flere klasser 

eller hele skolen – oplevelser, der bryder 
med hverdagen .

•  Et nyt, moderne og inspirerende studie-
center .

•  Et nybygget sciencehus .
•  Lektieværksted .
•  Gode idrætsfaciliteter såvel ude som 

inde .
• En kantine .
•  Frivillige aktiviteter efter skoletid, f .eks . 

bigband, volleyball eller kajak .
•  Åbent Observatorium – stedet hvor 

amatørastronomer mødes .
•  Et aktivt musikmiljø med forskellige 

musiktilbud, bigband, musical, kor og 
rytmiske grupper .

• Store og små fester .
•  »Fredags-café« – eftermiddagshygge, 

ofte med levende musik .

Tre valg ved ansøgning
I forbindelse med din ansøgning til  
gymnasiet skal du angive hvilken studie- 
retning, du forventer at vælge efter 
grundforløbet . Du skal vælge 2 . fremmed-
sprog . Du kan vælge et af fortsætterspro-
gene fransk eller tysk, eller et af begyn-
dersprogene fransk, italiensk eller spansk . 
Du skal vælge et kunstnerisk fag . Du kan 
vælge billedkunst, dramatik, mediefag 
eller musik . Du kan læse meget mere om 
valgmulighederne på vores hjemmeside, 
hvor du også kan læse mere om studie-
retningerne samt mulige valgfag på de 
enkelte studieretninger .

Åbent hus
Mandag den 25 . januar 2016 kl . 19 .

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B
Biologi A + Matematik B + Idræt B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Samfundsfag A + Matematik B
Samfundsfag A + Matematik B + Erhvervsøkonomi C / Filosofi C

SPROGLIGE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi B / Filosofi C / Retorik C
Engelsk A + Spansk A
Engelsk A + Tysk A + Psykologi B

KUNSTNERISK STUDIERETNING
Musik A + Engelsk A + Billedkunst C / Dramatik C / Mediefag C 

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!
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Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt 
i Vejle Ådal lige ved siden af Vejle bibliotek 
og Idrættens hus, rummer alle muligheder 
for at forene et levende og rart miljø med 
en udbytterig undervisning . Rosborg er en 
stor skole med både gymnasium og HF og 
er derfor en skole, hvor mange mennesker 
mødes, og hvor der foregår mange spæn-
dende aktiviteter .

Undervisningen
På Rosborg er det eleverne, der er i cen- 
trum . Det præger hverdagen både i under- 
visningen og i de frivillige aktiviteter . Vi 
lægger stor vægt på, at undervisningen  
hele tiden udvikler sig i et dynamisk sam- 
spil med omverdenen, og vi arbejder be-
vidst med at udvikle kreative og innova- 
tive kompetencer hos vores elever, så de 
er klædt på til at begå sig i en globaliseret 
verden . 

Lokale og nationale såvel som internatio-
nale og globale aspekter indgår i undervis-
ningen, som ud over traditionel klasseun-
dervisning i klasselokalet også foregår som 
gruppe og projektarbejde, både i virtuelle 
fora, i laboratorier og på virksomhedsbesøg 
og ekskursioner .

Skoleliv
Dagligdagen på Rosborg er præget af fæl-
les aktiviteter, fælles udvalg for lærere og 
elever, elevråd, elevforeningen Bacchus, der 
arrangerer fester, og deltagelse i sports-
turneringer og musikarrangementer . Uden 
for den skemalagte undervisningstid er der 
mulighed for at deltage i særligt tilrette-
lagte talentforløb samt i kor- og orkester-
aktiviteter, billedkunst, idræt, musicalarbej-
de, filmprojekter og meget, meget mere . . .

Uddannelsen
På Rosborg har vi et bredt udbud af studie-
retninger . Nederst på siden kan du se de 
studieretninger, vi regner med at tilbyde i 
2015 . Når du søger ind på Rosborg, skal du 
foruden din foretrukne studieretning også 
vælge et kreativt fag . Her kan du vælge 
mellem billedkunst, dramatik, mediefag og 
musik .
Rosborg tilbyder et 4-årigt stx-forløb for 
eliteidrætsudøvere, der er forhåndsgod-
kendt af Team Danmark . Samme tilbud 
gælder for elever, der er tilmeldt Musik- 
fagligt Grundkursus .

Elever, der er særligt interesserede i sprog, 
giver vi mulighed for at tage internationale 
certifikater i tysk, engelsk, fransk og spansk, 
dvs . henholdsvis Goethe, Cambridge, DELF 
og DELE certifikat .

Vil du vide mere
På www .rosborg-gym .dk kan du under 
menupunktet ”Ny elev” læse mere om 
de forskellige studieretninger, vi tilbyder 
på Rosborg, og du kan se en oversigt over, 
hvordan forløbet i de enkelte studie-
ret-ninger er opbygget . Du kan få mere 
information på vores åbent hus arrange-
menter i januar . 

Åbent hus
Tirsdag den 12 . januar 2016 kl . 19 .
Onsdag den 13 . januar 2016 kl . 19 .
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 .

Rosborg vil skabe landets mest 
engagerede, nysgerrige og ud-
viklende elever, som samtidigt er 
fagligt kompetente til et videre 
studieforløb

Rosborg er en levende skole, et sted hvor 
mange forskellige mennesker mødes og 
udvikler sig, og vi bestræber os til stadig-
hed på at skabe de bedst mulige rammer 
for, at skolens elever kan kvalificere sig til 
at blive kompetente, selvstændige sam-
fundsborgere .

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Matematik A + Fysik B + Design B
Matematik A + Geovidenskab A + Kemi B
Biologi A + Matematik B + Idræt B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B
Samfundsfag A + Matematik A + Erhvervsøkonomi C

SPROGLIGE/HUMANISTISKE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Spansk A + Tysk B (Latin)
Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi B
Engelsk A + Samfundsfag B + Mediefag B

KREATIVE STUDIERETNINGER
Musik A + Engelsk A + Mediefag C
Musik A + Matematik A + Mediefag C

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

ROSBORG Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · www.rosborg-gym.dk
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Rødkilde Gymnasium

Inderst i Vejle Fjord ligger Rødkilde Gym-
nasium . Det er byens ældste gymnasium, 
og her går stolte traditioner, som vinterbal 
og Stærefri, hånd i hånd med moderne 
faciliteter og innovativ undervisning . Der 
går ca . 800 elever på skolen . Det er nok til, 
at der altid er liv og mange aktiviteter i 
gang, men ikke flere, end vi alle kan mødes 
til fællessamling hver uge . 

Undervisningen
På Rødkilde lægger vi vægt på, at under-
visningen skal være udbytterig for eleverne 
og udvikle dem både fagligt og personligt . 
Derfor gør vi os umage med hele tiden at 
udvikle undervisningen, så den er vedkom-
mende, inspirerende og udfordrende . 
Vi tager afsæt i vores omverden og 
trækker lokale og globale problemstil-
linger ind i undervisningen, ligesom vi 
rykker undervisningen ud i virkeligheden . 
Vi kombinerer teori og praksis i alle fag og 
inddrager sociale medier og virale fora i 
undervisningen . 

Dagligdagen på Rødkilde
En skoledag på Rødkilde varer typisk fra 
8-15 .00, og hvert modul er på 75 minutter .  
Ud over den skemalagte undervisning er 
der studiecafé 2 eftermiddage om ugen, 
og det er også muligt at deltage i en række 
aktiviteter på tværs af studieretning og 
klasse . Det kan for eksempel være: 
• Dykning
• Elevrådsarbejde
• Filmprojekter 
• Fitnessklubben 
• Idrætsturneringer
• Rødkilde Sejlads
• Mimer
• Musik, bands og kor
• Skolebladet VIM

Uddannelsen
Når du søger ind på Rødkilde, skal du væl- 
ge, hvilken studieretning du vil gå på . 
Nederst kan du se hvilke studieretninger, vi 
tilbyder . Herudover skal du vælge et frem-
medsprog (ud over engelsk), som kan være 
tysk, fransk, spansk, kinesisk eller italiensk . 
Endelig skal du vælge et kreativt fag, hvor 
du kan vælge mellem billedkunst, drama, 
mediefag og musik . Uanset hvilket kreativt 
fag du vælger, bliver du i din gymnasietid 
en del af mindst én stor samlet forestilling . 

Det ekstra
Har du en særlig interesse for sprog, kan 
du tage de internationale sprogcertifikater 
Goethe og Cambridge, og hvis du har mod 
på at konkurrere på dine sprogkundskaber, 
kan du være med i sprogolympiaden . 
Vi sender hvert år elever til nationale og 

internationale konkurrencer inden for alle 
fagområder . Inden for naturvidenskab kan 
du deltage i ScienceCup og i de nationale 
og internationale olympiader, der hvert 
år afholdes i fagene . Du kan også igen-
nem alle tre år være en del af Rødkilde 
Maringruppe, som dykker og studerer 
marinbiologi i samarbejde med gymnasier 
i Norge, Tyskland og Sverige . Hvis du bræn-
der for en sport, kan du søge om at blive 
en del af Rødkildes eliteprogram, og er du 
forhåndsgodkendt af Team Danmark, kan 
vi tilbyde dig et 4-årigt gymnasieforløb .  
Hvis du har et særligt talent, kan du igen-
nem hele din gymnasietid være med i et 
forløb under ATU (Akademiet for Talent-
fulde Unge) eller du kan deltage i Projekt 
Forskerspirer . 

Vil du vide mere?
På vores facebookside kan du få et ind-
tryk af dagligdagen på Rødkilde, og på 
hjemmesiden kan du læse mere om de 
forskellige studieretninger .  
Facebook: https://www .facebook .com/
RoedkildeGym .  
Hjemmeside: www .roedkilde-gym .dk .  
Du er også velkommen til at ringe til en  
af vores studievejledere .

På vores informationsmøder i januar kan 
du opleve den levende skole, få mere 
information og møde både elever, lærere 
og studievejledere .  

Åbent hus
Torsdag den 14 . januar 2016 kl . 19 .
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 .

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B
Biologi A + Matematik B + Idræt B
Biologi A + Matematik A + Kemi B / Fysik B   (Marinbiologisk)

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Samfundsfag A + Matematik B + Erhvervsøkonomi C
Samfundsfag A + Engelsk A + Mediefag B
Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B

SPROGLIGE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi B
Engelsk A + Spansk A + Tysk B
Engelsk A + Spansk A + Samfundsfag B
Engelsk A + Tysk B + Samfundsfag B

KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Musik A + Mediefag C
Musik A + Matematik B + Mediefag C
Engelsk A + Drama B + Samfundsfag B

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Rødkilde Gymnasium
Rødkildevej 42 · 7100 Vejle · Tlf. 7582 0488 · www.roedkilde-gym.dk
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Tørring Gymnasium

Tørring Gymnasium er landets højest be-
liggende gymnasium . Det er en værdighed, 
som forpligter . Vort mål er at levere en 
solid uddannelse på et fagligt højt niveau 
samtidig med, at vi giver eleverne et bredt 
almendannende udblik . Undervisningen 
præges af mange nye tiltag, der er med 
til at sætte kulør på dagligdagen . I den 
forbindelse indtræder vores bygninger som 
ideelle rammer for livet som gymnasieelev .

Skoledagen
Skoledagen begynder kl . 8 .30, og der un-
dervises frem til kl . 13 .55 eller 15 .35 . Alle 
lektioner afvikles i 95 minutters lektioner, 
og vores skema løber over 14 dage .

Aktiviteter på tværs
Både i og uden for skoletiden er der en 
lang række aktiviteter, der går på tværs af 
klasser og årgange . 

I skoletiden er der blandt andet fælles- 
timearrangementer og aktivitetsdage . 
Uden for skoletiden er der mulighed for at 
deltage i studiekredse, idræt, billedkunst, 
elevbands, elevcaféer og elevfester . Hvert 
år afholdes en forårskoncert, og hvert 
andet år har vi tradition for en stort opsat 
musical . I maj måned organiserer eleverne 
en musikfestival, som er den ældste af sin 
art i landet .

Demokrati
Som elev på Tørring Gymnasium har man 
gode muligheder for at præge gymnasiets 
udvikling . Vore elever deltager på lige fod 
med lærerne i stort set samtlige udvalg .

Studieretninger og valgfag
Tørring Gymnasium sammensætter 
studieretninger, så eleverne får flest mulige 
valgmuligheder . Det betyder, at eleverne 
undervejs kan tone deres studieretninger, 
så de passer til det, man gerne vil efter 
gymnasiet . Hvis man derfor ikke helt 
præcist ved, i hvilken retning man vil gå, 
når man begynder på gymnasiet, kan man 
nå at ’tone’ om . Vi vægter desuden at have 
en bred vifte af valgfag og tilbyder derfor 
bl .a . billedkunst, dramatik, erhvervsøkono-
mi, filosofi, idræt, kinesiske områdestudier, 
latin, mediefag, musik og psykologi .
Internationale kontakter bruges også som 
en selvfølge, og hvert år gennemføres der 
udvekslinger og besøg både blandt lærere 
og elever i fx Tyskland, England, Spanien, 
Namibia og Mexico .

Den første tid
Den første tids undervisning vil forløbe 
efter et særligt introduktionsprogram, der 
blandt andet omfatter en fælles tur for  
alle 1’gere .

Yderligere oplysninger
Du er altid velkommen til at ringe eller 
komme på besøg for at få mere at vide  
om Tørring Gymnasium, eller besøg  
www .toerring-gym .dk .

Åbent hus
Mandag den 11 . januar 2016 kl . 19 .30 og 
lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-12 . 
Hvis du ikke kan komme disse dage – fx 
hvis du går på efterskole, er du meget 
velkommen til at komme på et andet  
tidspunkt . Ring til os og aftal et tidspunkt .

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Biologi A + Matematik B
Kemi A + Matematik B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Samfundsfag A + Matematik B
Engelsk A + Samfundsfag B

KUNSTNERISK STUDIERETNING
Musik A + Engelsk A

INTERNATIONALE 3-SPROGLIGE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Tysk fortsætter B + Spansk B
Engelsk A + Tysk fortsætter B + Fransk begynder B

SPROGLIGE STUDIERETNINGER
Engelsk A + Tysk fortsætter A
Engelsk A + Spansk A
Engelsk A + Fransk begynder A

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Tørring Gymnasium
Kirkevej 20 · 7160 Tørring · Tlf. 7580 1844 · www.toerring-gym.dk



69

STX STUDENTEREKSAMEN

Vejlefjord Gymnasium

Vejlefjord Gymnasium er et lille privat 
gymnasium – et spændende alternativ til 
de store offentlige gymnasier .

Det personlige gymnasium
Vejlefjord Gymnasium er et lille, over-
skueligt gymnasium med to spor . Ingen 
forsvinder i mængden, og der er venska-
ber på kryds og tværs . Lærere og elever 
kender hinanden og har det godt sammen . 
Og skulle man gå med et problem, er 
vejlederne gode til at spotte det og hjælpe 
eleverne videre .

Masser af fritidstilbud 
På campus er der masser af muligheder for 
at dyrke sport og andre fritidsinteresser .  

Det skyldes, at der både er friskole, efter-
skole og gymnasium under samme tag . 
Skolen har sportshal, fitnesscenter, musik-
faciliteter, biograf, vandsport, kor og meget 
mere . Og det står alt sammen til rådighed 
for gymnasiets elever i fritiden .

Kostgymnasium
En stor del af eleverne på Vejlefjord  
Gymnasium bor på stedet som kostelever . 
Eleverne kommer nemlig fra hele landet . 
En del har tidligere gået på efterskole og 
kan lide konceptet med at gå i skole - og 
bo på skolen . Og for de unge, der ikke  
tidligere har været udeboende, er kost-
gymnasiet en god mulighed for at prøve 
det! Her er personale, man altid kan 
henvende sig til, og gode venner, der bor 
lige inde ved siden af og kan hjælpe med 
lektierne .

Vores kristne værdier
Vi mener, at de kristne værdier er et godt 
grundlag for livet . Ikke at man skal være 
kristen for at være elev på skolen – men 
vi vil gerne, at eleverne er loyale imod 
kristne værdier som ærlighed, tolerance 
og medmenneskelighed . Derfor lægger vi 
også vægt på, at der skal være plads til alle 
– uanset om man tror eller ej . En del af 
eleverne har tilknytning til Adventistkirken, 
andre til Folkekirken .

En sund livsstil
På Vejlefjord Gymnasium er vi meget op-
taget af sundhed . I skolens køkken serverer 
vi overvejende sund vegetarisk kost med 
masser af grønt, og der er mulighed for at 
dyrke masser af sport og idræt – både i og 
især uden for skoletiden . Desuden er vi en 
røg- og alkoholfri skole .

En god studentereksamen
På Vejlefjord Gymnasium er der god mu-
lighed for at få et godt snit til eksamen . Vi 
har ikke så mange studieretninger, men til 
gengæld mulighed for at vælge valgfag på 
kryds og tværs . Samtidig er der en kultur 
på stedet om, at man hjælper hinanden . 
Alt i alt kommer eleverne ud med en god 
eksamen – og masser af venskaber, der 
holder resten af livet .

Åbent hus
Vejlefjordskolen afholder løbende gennem 
året åbent-hus arrangementer . Bl .a . er  
der åbent hus søndag den 17 . januar 2016 
kl . 13-15 . På hjemmesiden finder du en 
samlet oversigt over øvrige åbent hus 
arrangementer . 
Du kan tilmelde dig et af arrangementerne 
ved at ringe eller maile til skolen .

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Matematik A + Fysik B + Kemi C
Matematik A + Biologi B + Kemi C

SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING
Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi C

SPROGLIG STUDIERETNING
Engelsk A + Spansk A + Psykologi C

STUDIERETNINGER

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Vejlefjord Gymnasium
Vejlefjordskolen 15 · 8721 Daugård  · Tlf. 7589 5202 · www.vejlefjordskolen.dk
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IB international studentereksamen
På følgende uddannelsessteder kan du 
tage en international studentereksamen, 
der ligesom stx er en almen og studiefor-
beredende gymnasial uddannelse: 

Grenaa Gymnasium
Langkaer Gymnasium og HF
Viborg Katedralskole
Ikast-Brande Gymnasium
Struer Statsgymnasium
 
En IB-eksamen anerkendes i Danmark på 
linje med en dansk studentereksamen, 
og den giver derudover direkte adgang til 
universiteter i mere end 120 lande verden 
over . Undervisningen foregår på engelsk .
Læreplanerne og eksamensopgaverne er de 
samme for alle IB-skoler over hele verden, 
og eksamenerne bedømmes af et interna-
tionalt censorkorps .

Optagelse

Pre-IB
Optagelseskravene til Pre-IB svarer til 
kravene ved optagelse på de øvrige gym-
nasiale uddannelser . Dog skal du i engelsk 
ligge klart over gennemsnittet både 
mundtligt og skriftligt .
Du kan også optages på Pre-IB efter grund- 
forløbet, hvis du har gennemført grund-
forløbet på en af de andre gymnasiale 
ungdomsuddannelser med et tilfredsstil-
lende resultat .
Du søger om optagelse på samme måde 
som til andre gymnasiale ungdomsuddan-
nelser . Desuden skal du sende et særligt 
ansøgningsskema til Pre-IB direkte til den 
skole, du søger optagelse på . Skemaet 
kan du finde på skolernes hjemmesider 
sammen med yderligere oplysninger om 
optagelsesproceduren .

IB-diplomkurset
Hvis du har gennemført Pre-IB med et 
tilfredsstillende resultat, kan du blive op-
taget på det 2-årige IB-diplomkursus . Du 
kan også blive optaget på IB, hvis du har 
gennemført 1 . stx med et tilfredsstillende 
resultat . En vigtig forudsætning er gode 
engelskkundskaber .

Et år som udvekslingsstudent i et engelsk- 
talende land kan erstatte Pre-IB og give 
direkte adgang til IB . Endelig kan du blive 
optaget på IB, hvis du har haft nogle sko-
leår i udlandet og ønsker at vende tilbage 
til Danmark, eller hvis du som udlænding 
opholder dig i Danmark i ungdomsårene . 
Dette kræver dog, at du har gennemført 
11 års skolegang, heraf en del i udlandet . 

Uddannelsens opbygning

Pre-IB
Pre-IB består af et grundforløb på et halvt 
år og et studieretningsforløb på et halvt 
år . Grundforløbet er det samme som et 
stx-grundforløb – blot foregår undervisnin-
gen på engelsk .

Efter grundforløbet vælger du studieret- 
ning på grundlag af skolernes studieret-
ningsudbud, hvilket giver mulighed for at 
skifte mellem Pre-IB og stx efter det første 
halve år . Hvis du vælger at fortsætte i 
Pre-IB, kan du efter afslutningen af Pre-IB 
enten vælge at søge optagelse på IB eller 
fortsætte i 2 . stx .

IB-diplomkurset
IB-diplomkurset er et 2-årigt kursus 
svarende til 2 . og 3 . stx . Uddannelsen er 
bygget op omkring seks fagområder, inden 
for hvilke der tilbydes en række valgfag . 
Du skal vælge ét fag fra hvert af de seks 
fagområder i skemaet . Vær opmærksom 
på, at der kan være afvigelser mellem fag-
tilbuddene på de forskellige IB-skoler .

HL betyder Higher Level 
og svarer til A-niveau på de danske gym-
nasiale uddannelser . 

SL betyder Standard Level 
og svarer til B-niveau .

Alle fag er 2-årige . Det ugentlige timetal er 
5 på Higher Level og 3 på Standard Level . 
Man skal vælge 3 fag på Higher Level og 3 
fag på Standard Level . Om et fag oprettes 
eller ej afhænger af, om et tilstrækkeligt 
antal elever har valgt faget .

Ud over de 6 fag, du skal vælge,
indeholder uddannelsen 3 obligatoriske
elementer:
•  Extended Essay (EE): En større skriftlig 

opgave, hvor du fordyber dig i et selvvalgt 
emne

•  Theory of Knowledge (TOK): Et viden- 
skabsteoretisk fag om læring og de for- 
skellige videnskabers muligheder og be- 
grænsninger . Fagets ugentlige timetal 
er 2

•  Creativity, Action and Service (CAS):  
Kreative, fysiske og sociale aktiviteter ef-
ter skoletid . Du skal bruge i alt 150 timer 
på disse aktiviteter i løbet af de to år .
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Inden du vælger uddannelsen
Du skal se IB som et alternativ til en dansk 
studentereksamen . På IB vil du blive en del 
af et internationalt miljø og møde elever 
fra hele verden . Hvis du tænker på senere 
at tage ophold i udlandet for at læse vi-
dere eller for at arbejde, vil en IB-eksamen 
give dig gode forudsætninger .

Kostskole
Både Grenaa Gymnasium og Struer Stats- 
gymnasium har kostskoler med gode 
faciliteter og en rar atmosfære . Her kan 
du bo, mens du tager den internationale 
studentereksamen, hvis fx dine forældre 
bor i udlandet, eller hvis du har behov for 
at bo uafhængigt af din familie og alligevel 
i trygge rammer . Ikast-Brande Gymnasium  
tilbyder ikke kostskole men har andre 
attraktive indkvarteringsmuligheder for 
internationale studerende .
Information om kostskoler og bomulig- 
heder kan du finde på skolernes hjemme-
sider .

Modersmål – 1

Dansk HL/SL

Engelsk HL/SL

Evt . andet modersmål SL

Naturvidenskabelige fag – 4

Fysik HL/SL

Kemi HL/SL

Biologi HL/SL

Idræt, træningslære og 
sundhedsvidenskab SL

Fremmedsprog – 2

Engelsk HL/SL 

Dansk HL/SL

Tysk HL/SL

Fransk/Spansk begyndersprog SL

Matematik – 5

Matematik HL

Matematik SL

Matematiske studier SL (grundkursus)

Individ og samfund – 3

Historie HL/SL

Økonomi HL/SL

Psykologi HL/SL

Musisk kreative fag og valgfag – 6

Billedkunst og design HL/SL

Musik HL/SL

Film SL

Et fag fra gruppe 1, 2, 3 eller 4

6 faggrupper
Et fag fra hver gruppe, i alt 3 fag på Higher Level og 3 fag på Standard Level .
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BEDER
JORDBRUGET UDDANNELSESCENTER ÅRHUS
Lørdag den 30 . januar 2016 kl . 11-15 
Torsdag den 26 . maj 2016 kl . 14-20
Lørdag den 31 . oktober 2015 kl . 11-14 .30
Se vores hjemmeside www .ju .dk

HORSENS
BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE
Lørdag den 23 . januar 2016 kl . 11-15
Altid mulighed for rundvisning efter aftale

HORSENS GYMNASIUM
Onsdag den 20 . januar 2016 kl . 19-21
Lørdag den 23 . januar 2016 kl . 10-12

HORSENS STATSSKOLE
Mandag den 25 . januar 2016 kl . 19

HORSENS HF & VUC
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 18 .30-20  
Torsdag den 25 . februar 2016 kl . 18 .30-20

VIA PÆDAGOGISK ASSISTENT I HORSENS
Se hjemmesiden www .via .dk

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I HORSENS 
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17

LEARNMARK HORSENS
LEARNMARK TECH
Søndag den 31 . januar 2016 kl . 10-14,
Vejlevej 150, Horsens

LEARNMARK BUSINESS
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17-19
Lørdag den 23 . januar 2016 kl . 13-15,
Strandpromenaden 4c, Horsens

LEARNMARK GYMNASIUM HHX
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19-21,
Stadionsvej 2, Horsens

LEARNMARK GYMNASIUM HTX
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19-21,
Stadionsvej 2, Horsens

Fælles uddannelsesmesse for ungdomsuddan- 
nelser i Horsens og Hedensted kommune lørdag  
den 31. oktober 2015 kl. 10-15 i Forum Horsens.

FREDERICIA
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I FREDERICIA
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17

HEDENSTED
TØRRING GYMNASIUM
Mandag den 11 . januar 2016 kl . 19 .30 
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-12  

VEJLEFJORD GYMNASIUM
Søndag den 17 . januar 2016 kl . 13-15

VEJLE
CAMPUS VEJLE
EUX Business og den ny EUD
Lørdag den 14 . november 2015 kl . 10-14
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19

HHX
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14
Torsdag den 21 . januar 2016 kl . 19

HF
Lørdag den 16 . januar kl . 10-14
Torsdag den 21 . januar kl . 19

ROSBORG GYMNASIUM & HF
Tirsdag den 12 . januar 2016 kl . 19
Onsdag den 13 . januar 2016 kl . 19
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14

RØDKILDE GYMNASIUM
Torsdag den 14 . januar 2016 kl . 19
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14

VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM
Lørdag den 16 . januar 2016 kl . 10-14 
Onsdag den 20 . januar 2016 kl . 19

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I VEJLE
Lørdag den 14 . november 2015 kl . 10-14
på Boulevarden 36 i Vejle

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I VEJLE 
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17

Åbent Hus arrangementerne på Vejles ungdoms-
uddannelser lørdag den 16. januar 2015 kl. 10-14 er  
et særligt program arrangeret især for efterskole- 
elever. Men alle er naturligvis velkomne.

KOLDING
HANSENBERG
Uddannelsesaften og infomøder:
Se www .hansenberg .dk

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I KOLDING 
(FORSØGSPROJEKT)
Tirsdag den 17 . november 2015 kl . 17Å
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