
 Det danske uddannelsessystem fungerer ligesom bygge- 
klodser. Uanset hvor og hvordan du starter, så kan du 
bygge oven på, udvide og tage mere uddannelse.
 
Alle må søge om optagelse på en erhvervsuddannelse 
eller en gymnasial uddannelse. Der er fastsat et adgangs-
krav for direkte optagelse. Opfylder du ikke adgangskra-
vet, så kan du blive optaget via en optagelsesprøve, der 
svarer til 9. klasses niveau.

 Hvis du har en ansættelseskontrakt med et praktiksted,  
når du starter på en erhvervsuddannelse, fx i mester-
lære eller som almindelig lærling, så er du fritaget for 
adgangskravet til en erhvervsuddannelse. Du skal kunne 
bestå de faglige krav undervejs i uddannelsen, herunder 
de fag, der udgør overgangskravet fra grundforløb til 
hovedforløb.
 
  Du kan uddanne dig i udlandet, hvis du har mod på det. 
Fx under en erhvervsuddannelse ved at tage dele af din 
praktik i et andet land. Eller ved at tage en international 
studentereksamen, IB, i et andet land.
 
Det er helt OK med et arbejdsår som ung-arbejder, inden 
du begynder på din uddannelse. Du kan også arbejde 1-2 
år mellem 9. og 10. klasse, hvis du har lyst til det. Du har 
ret til at starte i folkeskolens 10. klasse, når du er under 18 
år ved skolestart.
 
FGU, forberedende ungdomsuddannelse, er et fleksibelt 
forløb på op til 2 år, der kan afklare dig og gøre dig parat  
til kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en  
gymnasial uddannelse eller blive ansat i et ufaglært job.  
 Der er ingen adgangskrav til FGU, men du skal lave en ud-
dannelsesplan for formålet med dit FGU-forløb sammen 
med en uddannelsesvejleder.
 
 Du kan blive optaget på uddannelsen til erhvervsfisker,  
når du er fyldt 16 år, uden krav om bestået eksamen eller 
karakterer i dansk og matematik. Du skal forinden have 
gennemgået et helbredstjek hos en skibslæge, så du kan 
medbringe en sundhedsbog (en særlig lægeerklæring 
som koster ca. 850 kr.).
 
Unge, der ikke kan gennemføre en anden uddannelse på  
grund af væsentlige funktionsnedsættelser, kan blive  
indstillet til en 3-årig STU, særlig tilrettelagt uddannelse,  
der tilrettelægges af kommunen.

 
 

En erhvervsuddannelse forbereder dig til faglært arbejde, 
til videregående uddannelse eller til at starte dit eget 
firma. Hver 5. faglært tager en videregående uddannelse 
fx en universitets- eller professionsuddannelse.  
En gymnasial uddannelse forbereder dig til at kunne 
begynde på en videregående uddannelse.
 
  En erhvervsuddannelse kan tages med almindelig sven-
debrev, EUD, eller med både svendebrev og erhvervsfaglig 
studentereksamen, EUX. EUD giver adgang til de korte 
videregående uddannelser. EUX giver adgang til alle 
videregående uddannelse på lige vilkår med de øvrige 
gymnasiale uddannelser. 30 erhvervsuddannelser er 
fordelsuddannelser, hvor der er særlig gode praktikmulig-
heder. 47 erhvervsuddannelser kan tages med EUX.
 
  Næsten alle gymnasiale uddannelser indeholder fagene 
dansk A, matematik B og engelsk B, fordi du skal bruge 
sværhedsgraderne, når du skal studere på en videregåen-
de uddannelse.
 
Du kan søge SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. SU  
til 18-19 årige er altid afhængig af forældres indkomst,  
uanset om man er hjemmeboende eller har dispensation 
som udeboende. Når du får SU, har du også mulighed for  
at tage et SU-lån. Men tænk dig om, før du vælger at 
låne, for lånet skal betales tilbage igen, når du er færdig 
med at uddanne dig.

Når du er elev i en erhvervsuddannelse og begynder i en  
uddannelsesaftale med et praktiksted, så vil du få en 
startløn på ca. 10.500 kr/mdr før skat. Elevlønnen vil stige 
undervejs i din uddannelsestid, og du vil også få løn un-
der skoleforløb.

Mange erhvervsskoler og gymnasier har skolehjem eller  
kollegier, hvor du kan bo under uddannelsen, hvis du har 
lyst til det. Spørg om muligheder, og om hvad det koster  
for dig
 
  FGU har skoleydelse til alle elever, både under og over  
18 år. Der vil ske fradrag i skoleydelsen ved ikke godkendt 
fravær.
  
Unge mellem 15-17 år har pligt til at være i skole, ud-
dannelse, arbejde eller en anden aktivitet i henhold til 
en uddannelsesplan. Det kaldes Aktivpligten. Det er en 
uddannelsesvejleder fra kommunen, der hjælper dig med 
at lave din uddannelsesplan. Sammen med dine foræl-
dre, kan I altid ændre i din uddannelsesplan, når du har 
brug for det.

Hvis du ikke gider  
læse hele hæftet

...... så er de vigtigste budskaber her
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REGION MIDTJYLLANDSYD: Beder · HorsensHedensted · Vejle

Hæftet kan ses på:www.johansengrafisk.dk/Syd2020



ÅBENT HUS 
og orienteringsmøder
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Beder
JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER ÅRHUS
Lørdag den 30. november 2019 kl. 10-14
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 16-19
Torsdag den 28. maj 2020 kl. 14-20

Horsens

Fælles uddannelsesmesse for ungdomsuddannelser  
i Horsens og Hedensted kommune lørdag den  
26. oktober 2019 kl. 9.30-15 i Forum Horsens

BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE
Lørdag den 11. januar 2020 kl. 10-15
Altid mulighed for rundvisning efter aftale

HORSENS GYMNASIUM OG HF
Mandag den 20. januar 2020 kl. 19-21  
på Horsens Statsskole 
Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19-21  
på Horsens Gymnasium
Lørdag den 25. januar 2020 kl. 10-12  
for efterskoleelever på Horsens Gymnasium
Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10-12  
for efterskoleelever på Horsens Statsskole

HORSENS HF & VUC
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19-21 

VIA PÆDAGOGISK ASSISTENT I HORSENS
Se hjemmesiden www.via.dk

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I HORSENS 
Kontakt os og aftal et besøg

LEARNMARK HORSENS
LEARNMARK TECH
Onsdag den 13. november 2019 kl. 16-19  
Vejlevej 150, Horsens
LEARNMARK BUSINESS
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 17-19
Strandpromenaden 4c, Horsens
LEARNMARK GYMNASIUM HHX
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-21
Stadionsvej 2, Horsens
LEARNMARK GYMNASIUM HTX
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-21
Stadionsvej 2, Horsens

Vejle
CAMPUS VEJLE
EUD / EUX BUSINESS
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10-14
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-21
HHX
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10-14
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-21
HF
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10-14
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-21 

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10 og kl. 11.30
Mandag den 20. januar 2020 kl. 19-20.30

VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10-14
Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19 

ROSBORG GYMNASIUM & HF
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10-14
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19-22

RØDKILDE GYMNASIUM
Lørdag den 16. november 2019 kl. 10-14
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I VEJLE 
Kontakt os og aftal et besøg

Hedensted
TØRRING GYMNASIUM
Mandag den 13. januar 2020 kl. 19
Lørdag den 18. januar 2020 kl. 10-12   

VEJLEFJORD GYMNASIUM & HF
Søndag den 10. november 2019 kl. 13
Søndag den 12. januar 2020 kl. 13
Søndag den 2. februar 2020 kl. 11


