VELKOMMEN TIL EUX
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VELKOMMEN
Som ny elev har du sikkert spørgsmål til din uddannelse og skolen. Derfor har vi samlet
disse informationer til dig, som vi beder dig læse. Vi håber, oplysningerne er med til at
give dig en god start på din uddannelse, så du hurtigt føler dig hjemme her på TECHCOLLEGE.
Vi glæder os til et rigtig godt samarbejde med dig!
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SÅDAN FORLØBER DIN UDDANNELSE

UNDERVISNINGSTIDER OG PAUSER

Denne brochure er til dig, der har valgt fagretningen ”EUX”. Din
uddannelse starter med grundforløb 1, hvoraf de første 14 dage
er et introforløb. Her lærer du skolen at kende og får styr på vigtige ting.

Af hensyn til plads i kantinerne er mødetider og pauser lagt
forskudt i de forskellige fag. Det nøjagtige mødetidspunkt, og
hvordan timerne er fordelt, vil fremgå af dit skema. Skolen starter undervisningen hver dag kl. 8.15, og der kan være undervisning til kl. 15.15.

Når du er færdig med grundforløb 1, fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger en uddannelse. Til sidst kommer hovedforløbet, som består af skiftevis skoleperioder og praktikperioder i en virksomhed. Læs mere om skolens uddannelser på
techcollege.dk

I løbet af skoledagen er der 30 minutters frokostpause plus en
pædagogisk pause både formiddag og eftermiddag, når det
passer ind i undervisningen.
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HER ER EN GENEREL OVERSIGT OVER UDDANNELSENS FORLØB.
Vær opmærksom på, at forløbene varierer efter uddannelsernes varighed.
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ÅR 1

ÅR 2

GRUNDFORLØB 1 OG
GRUNDFORLØB 2

HOVEDFORLØB OG LÆREPLADS

Du har 6 c-fag på gymnasiedelen, bl.a. engelsk, dansk, samfundsfag og matematik.
Når du har bestået den praktiske grundforløbsprøve og dine gymnasiefag, får du
et grundforløbsbevis.
Med grundforløbsbeviset kan du søge en
praktikplads hos en virksomhed.

Du er dels hos en virksomhed og dels
på hovedforløb på skolen. Du afslutter
praktiske prøver på dine hovedforløb, som
giver adgang til at fortsætte din EUX-uddannelse.
På gymnasiedelen får du på hovedforløbet
flere fag på A, B- og C-niveau. Bl.a. dansk,
engelsk, matematik, fysik, teknologi, teknikfag, kemi. Se den nøjagtige liste under
de specifikke uddannelser.

ÅR 3

ÅR 4

ÅR 5

HOVEDFORLØB OG LÆREPLADS

HOVEDFORLØB OG LÆREPLADS
STUDENTEREKSAMEN

HOVEDFORLØB OG LÆREPLADS
ERHVERVSOMRÅDEPROJEKT OG
SVENDEPRØVE

Du er dels hos en virksomhed og dels på
hovedforløb på skolen. Du afslutter praktiske prøver på dine hovedforløb, som giver
adgang til at fortsætte din EUX-uddannelse, og du afslutter 2 gymnasiefag, typisk
på C- og B- niveau.

Du er dels hos en virksomhed og dels
på hovedforløb på skolen. Du afslutter
praktiske prøver på dine hovedforløb, som
giver adgang til at fortsætte din EUX-uddannelse.
Du afslutter dine sidste gymnasiefag, og
får din studentereksamen.

Du er dels hos en virksomhed og dels på
hovedforløb på skolen.
Du afslutter med et erhvervsområdeprojekt og en svendeprøve, som giver dig
adgang til et svendebrev.
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EUX – OPBYGNING
På grundforløb 1 er du dels ude på din fagretning, dels sammen med de øvrige EUX-fagretninger og dels til gymnasie
undervisning.
Du arbejder fagfagligt med forskellige projekter, ligesom du
også kommer til at arbejde tværfagligt med elever fra de andre
fagretninger.
På hovedforløbet veksler uddannelsen mellem gymnasieundervisning og fagfaglig undervisning

ERHVERVSOMRÅDE-FORLØB
I løbet af grundforløb 1, hovedforløb 1, hovedforløb 2 og hovedforløb 3 vil der være 4 mindre erhvervsområde-forløb, der er
tværfaglige på tværs af EUD og gymnasiefag.
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Disse forløb vil være:
GF1: Samfund og teknologi
(innovationsprojekt: samfundsfag, erhvervsfag)
HF1: Faglig stolthed og dannelse (dansk og engelsk)
HF2: Bæredygtighed i dit fag
(fx: kemi, fysik, matematik, teknikfag)
HF3: Innovation og iværksætteri
(fx: dansk, matematik, teknikfag)
Sideløbende med erhvervsområde-forløbene, vil der blive arbejdet med et særskilt fagligt område, som hedder studieteknik.
Det vil være et fag gennem hele din EUX-tid, hvor du får teknikker til at koble flere fagområder og studieteknikker til at opbygge og skrive skriftlige opgaver, præsentere oplæg, strukturere
dine noter og bruge digitale værktøjer.
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EUX GYMNASIEFAG
Elektriker (varer 5 år)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag A, Byggeri og energi
Engelsk B
Fysik B
Informationsteknologi C
Kemi C
Samfundsfag C
Automatik og proces (varer
5 år)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag A, Byggeri og energi
Engelsk B
Fysik B
Informationsteknologi C
Kemi C
Samfundsfag C
VVS-energi
(varer 4 år og 9 måneder)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag A, Byggeri og energi
Engelsk B
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Fysik B
Kemi C
Samfundsfag C
Teknologi C

Datatekniker (varer 6 år)
Dansk A
Matematik A
Engelsk B
Fysik B
Teknikfag B (digitalt design og
udvikling)
Informatik B
Kemi C
Samfundsfag C
Erhvervsinformatik C
Lastvognsmekaniker (varer
5 år)
Dansk A
Matematik A
Engelsk B
Fysik B
Teknologi B
Teknikfag B, Udvikling og
produktion

Kemi C
Samfundsfag C
Personvognsmekaniker
(varer 5 år)
Dansk A
Matematik A
Engelsk B
Fysik B
Teknologi B
Teknikfag B, Udvikling og
produktion
Kemi C
Samfundsfag C
Industritekniker (varer 5 år)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag A, Udvikling og
produktion
Engelsk B
Fysik B
Kemi C
Samfundsfag C
Teknologi C

Smed (varer 5 år)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag A, Udvikling og
produktion
Engelsk B
Fysik B
Kemi C
Samfundsfag C
Teknologi C
Bygningsmaler
(varer 4 år og 6 måneder)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag B, Byggeri og energi
Engelsk B
Fysik B
Teknologi B
Kemi C
Samfundsfag C
Tømrer (varer 4 år og 3
måneder)
Dansk A
Matematik A
Teknikfag B, Byggeri og energi

Engelsk B
Fysik B
Teknologi B
Kemi C
Samfundsfag C
Murer (varer 4 år og 6
måneder):
Dansk A
Matematik A
Teknikfag B, Byggeri og
energi
Engelsk B
Fysik B
Teknologi B
Kemi C
Samfundsfag C
Landbrug
(varer 4 år og 3 måneder)
Dansk A
Matematik A
Engelsk B
Kemi B
Biologi B
Fysik C

Erhvervsøkonomi C
Samfundsfag C
+ et valgfag
Bager & konditor
(varer 4 år og 6 måneder)
Dansk A
Matematik B
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Teknikfag B, Proces, levnedsmiddel og sundhed
Samfundsfag C
+ et valgfag
Gastronom
(Kok varer 4 år og 9 mdr.)
(S/C varer 4 år og 3 mdr.)
Dansk A
Matematik B
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Teknikfag B, Proces, levnedsmiddel og sundhed
Samfundsfag C
+ et valgfag

Ernæringsassistent
(varer 4 år og 2 måneder)
Dansk A
Matematik B
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Teknikfag B, Proces, levnedsmiddel og sundhed
Samfundsfag C
+ et valgfag
Tjener (varer 4 år)
Dansk A
Matematik B
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Teknikfag B, Proces, levnedsmiddel og sundhed
Samfundsfag C
+ et valgfag

Frisør (varer 5 år og 6
måneder)
Dansk A
Engelsk B
Design B
Afsætning B
Psykologi B
Kemi C
Erhvervsøkonomi C
Matematik C
Samfundsfag C
+ et valgfag
Kosmetiker (varer 4 år og 1
måned)
Dansk A
Engelsk B
Design B
Afsætning B
Psykologi B
Kemi C
Erhvervsøkonomi C
Matematik C
Samfundsfag C
+ et valgfag
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NYTTIG INFORMATION
MØDEPLIGT OG FRAVÆR

FRITAGELSE

Du har mødepligt til al undervisning og alle kontaktlærersamtaler. Denne mødepligt skal sikre, at du får mest muligt ud af
undervisningen, og at vi løbende kan vurdere dit udbytte af undervisningen.

// Hvis du skal fritages for undervisning, skal du begrunde hvorfor over for din kontaktlærer og/eller den lærer, du skal have
på det pågældende tidspunkt.

FRAVÆR
Alle former for fravær registreres. Er du fraværende fra undervisningen, noterer læreren det, og har du en uddannelsesaftale,
sendes der automatisk en sms til din mester om årsagen:
// For sent
// Sygdom
// Undervisningsfri
// Ulovlig forsømmelse
Alt udokumenteret fravær betragtes som ulovligt fravær. Du
har altid selv ansvar for at melde dit fravær til din mester, også i
skoleperioder.
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// D
 er gives fri til store begivenheder i nærmeste familie, begravelser og konsultation hos speciallæger og specialtandlæger,
men det skal i alle tilfælde godkendes af din kontaktlærer.
// Husk at bede om fri i god tid.

SYGDOM
Ved sygemelding skal skolen have besked hver dag. Du skal
derfor sygemelde dig dagligt senest kl. 8.15. Log ind på uddataplus.dk med dit UNI-login, og sygemeld dig på knappen
øverst i højre side. Kan det ikke lade sig gøre, kan du ringe til
elevadministrationen på tlf. 7250 5200 mellem kl. 8.00 og 8.15.

STUDIEKORT
Du skal selv uploade et billede af dig selv på
studiekort.techcollege.dk for at få et studiekort. Du får bagefter
udleveret studiekortet af din kontaktlærer. Kortet kan bruges til
kantinekøb efter optankning og giver også rabat i udvalgte forretninger og til entreer ved forskellige attraktioner.

EGENBETALING
Undervisningen er gratis, men du må regne med udgifter til fx
tegne- og skrivematerialer, regnemaskine, ordbøger, arbejdstøj,
sikkerhedssko og evt. en bærbar PC.
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TRANSPORT TIL SKOLEN
El, byggeri og energi / IT, web og medier
Busrute 18 kører fra Aalborg busterminal og holder lige foran
skolen på Øster Uttrup Vej

Konstruktion, produktion og biler
Busrute 2 og 12 kører fra Aalborg busterminal og holder tæt på
skolen på Sigrid Undsets vej

Style og wellness / Mad og oplevelser
Busrute 18 kører fra Aalborg busterminal og holder lige foran
skolen på Rørdalsvej

Busrute 1 kører fra Aalborg busterminal og holder tæt på skolen på Teglværket.
Se køreplaner på nordjyllandstrafikselskab.dk

Landbrug, dyr, planter og natur
Busrute 17 kører fra Aalborg busterminal og holder lige foran
skolen på Struervej

14

15

PARKERING

RYGEFORBUD OG ANDRE REGLER

Der er parkeringspladser på alle skolens område. Skolen er underlagt den offentlige P-vagtordning, så husk kun at parkere på
de anviste P-pladser!

På skolen gælder en række ordensregler, og som elev skal du
følge reglerne:
// Adfærdskodeks
// Ordensregler
// IT-regler
// Voldspolitik
// Rusmiddelpolitik
// Rygeregler

KANTINE
Der er en kantine på skolen, hvor du kan være i pauserne og
spise din medbragte mad. I kantinen kan du også købe mad
og drikkevarer. Du kan tanke penge på dit studiekort og betale
med det, eller du kan betale via MobilePay eller dankort.
Du kan ikke betale med kontanter i kantinen. Kantinen har
åbent i alle pauser.
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Overtræder du reglerne, risikerer du at blive bortvist og/eller
udmeldt fra din uddannelse!
Al rygning er fx forbudt på skolens område – det gælder for alle
og på alle adresser.
Se alle regler og politikker på techcollege.dk under din uddannelse.

ELEVRÅD OG ELEVFORUM
// Fra hver klasse vælges der en elevrådsrepræsentant til elevrådet for skolens uddannelser på adressen.
// Du kan også gøre din indflydelse gældende ved at være med
i elevforum på tværs af hele TECHCOLLEGE. Er det noget for
dig, så henvend dig til din kontaktlærer.

FORSIKRING FOR ELEVER UDEN
UDDANNELSESAFTALE
Undervisningsministeriet har en erstatningsordning for elever,
der bliver udsat for ulykker under praktikundervisningen.
Vi anbefaler, at du får tegnet en privat ulykkesforsikring, som
dækker resten af undervisningen – evt. en heltidsforsikring. Tal
med dit eget forsikringsselskab om de forskellige dækningsmuligheder under skoleopholdet.

FORSIKRING FOR ELEVER MED
UDDANNELSESAFTALE
Elever med uddannelsesaftale er omfattet af virksomhedens
ulykkesforsikring.

LØN PÅ EUX
Når du er på skole, får du samme løn, som når du er i praktik. Arbejdsgiveren får en del af lønnen refunderet fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Hvert år kommer der nye
lønsatser.

IT
Kom godt fra start med skolens IT-udstyr og læs om dit eget ansvar for backup mv. i skolens IT-guide, som du finder på
techcollege.dk/brochurer
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SU

BUSKORT / BEFORDRING

Kvartalet efter, du er fyldt 18 år, kan du søge SU. Beløbet er afhængigt af dine forældres indtægt, til du fylder 20 år. Du søger
SU elektronisk med dit NemID på su.dk. Når du udfylder din ansøgning, skal du huske at vælge TECHCOLLEGE som dit uddannelsessted. Bor du på skolehjem, har du status som udeboende,
men er stadig afhængig af dine forældres indtægt, til du fylder
20 år. Har du spørgsmål vedrørende SU, kan du henvende dig til
TECHCOLLEGEs SU-kontor på telefon 7250 5172.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge om et ungdomskort på ungdomskort.dk. Alle kan søge om ungdomskort, så
længe man ikke modtager nogen anden form for offentlig ydelse end SU. Der er en egenbetaling, som bliver opkrævet hvert
kvartal. Du får tilsendt dit ungdomskort, når girokortet er betalt.
Du skal selv betale for dine transportudgifter, indtil du har dit
ungdomskort. Vær opmærksom på at tjekke din e-boks, da vigtige papirer kommer der.
Kører du selv, kan du søge om refusion på et ansøgningsskema,
som du kan få hos skolens vejleder. Du kan først få refusion fra
den dag, du afleverer ansøgningsskemaet.
Læs mere på ungdomskort.dk.
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SKOLEHJEM
Har du 5 kvarters rejse eller mere fra din bopæl til skolen, når du
benytter offentlige transportmidler, kan du søge om optagelse
på skolehjemmet. Er du under 18 år, eller er du forsørger for
børn under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet.
Se priser mv. på techcollege.dk:
Vælg din uddannelse og vælg derefter ”Skolehjemmet”.

FESTUDVALG
På TECHCOLLEGE har vi et festudvalg, som arrangerer fælles
fester og fredagscaféer for alle skolens elever – på tværs af afdelingerne. Hold øje med skolens fester på:
bit.ly/arrangementertechcollege eller meld dig ind i
festudvalget på: bit.ly/festudvalgtechcollege
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VEJLEDNING OG STØTTE
KONTAKTLÆRER

VEJLEDNING OM UDDANNELSER

Kontaktlæreren er den lærer, der har til opgave at støtte dig
gennem hele dit uddannelsesforløb. Sammen med din kontaktlærer planlægger du dit uddannelsesforløb, og I skal sammen
løbende vurdere dine mål og de krav, uddannelsen stiller, og
sørge for, at dine data er opdateret på uddataplus.dk.

Her kan du bl.a. få hjælp til vejledning om støttemuligheder,
fremtidsplaner, praktik i udlandet (PIU) osv. Du booker en tid
hos en studievejleder på book.techcollege.dk.
Vejlederne kan bookes alle dage.

ELEVCOACH
SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)
Hvis du synes, at det er svært at læse, skrive eller regne, kan
du søge om ekstra støttetimer, personlig støtte og forskellige
hjælpemidler. Fx tilbydes CD-ORD til alle, der har brug for det.
Du kan tale med din kontaktlærer, eller du kan henvende dig til
skolens vejleder, hvis du har behov for SPS. Vær opmærksom på
at du her har mulighed for ekstra tid i forbindelse med forberedelsen til mundtlig eksamen samt ekstra tid ved skriftlig eksamen. Spørg din SPS-vejleder i god tid inden en prøve/eksamen.
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Elevcoachen er en støtte for dig, mens du går på skolen. Han
hjælper dig med små og store problemer. Husk, at du altid kan
sende en sms.

PRAKTIKPLADSKONSULENTER

INTERNATIONAL EUX - PRAKTIK I UDLANDET (PIU)

Gennem hele grundforløbet kan du få hjælp til at søge praktikplads – både skemalagt og frivilligt – hos praktikpladskonsulenten. Praktikpladskonsulenten er et bindeled mellem virksomhed, skole og elev og er hele tiden i kontakt med virksomheder,
der er godkendt til at have lærlinge. Praktikpladskonsulenten
kan hjælpe dig med at finde den rigtige praktikplads.

Du har mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet. For
at det kan tælle som en del af din praktiktid, skal opholdet være
af mindst 3 måneders varighed. Du kan få rejsen betalt og tilskud til huslejen. Spørg vejlederen. På techcollege.dk under din
uddannelse kan du se, hvor andre elever er rejst hen.

SKOLEPRAKTIK
Finder du ikke en praktikplads i tide, kan du på mange af skolens uddannelser søge om at komme i skolepraktik på TECHCOLLEGE Praktikcenter i Nørresundby. Se regler og meget mere
her: techcollege.dk/skolepraktik
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KONTAKT
NYTTIGE LINKS:
studiekort.tcaa.dk
Log på med dit UNI-login
kantinebetaling.tcaa.dk
Brugernavn = cpr-nr. (indtast 10 cifre UDEN bindestreg!)
Password = 4 første cifre af dit cpr-nr.(fødselsdato!)
praktikpladsen.dk
Her kan virksomheder slå lærepladser op, og du kan søge pladserne.
techcollege.dk
Skolens hjemmeside
mysite.techcollege.dk
Elevintranet med skema osv.
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studiz.dk
Oversigt over studierabatter.
Gratis app: STUDIZ

Jens Oluf Bundgaard
Studievejleder
Mobil: 2526 6968
E-mail: jeob@techcollege.dk

Astrid Sindbjerg
Uddannelsesleder
Mobil: 2526 6891
E-mail: asts@techcollege.dk
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