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ÉN UDDANNELSE
TO VERDENER
FLERE MULIGHEDER

DU KAN TAGE EUX PÅ
UDDANNELSERNE:
Frisør

EUX
– ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN

Kosmetiker
Automatik og proces
VVS-energi

HVEM KAN TAGE EN EUX?

Data og kommunikation

EUX er for dig, der ikke vil vælge noget fra. Dig, der vil have en faglig uddannelse,
hvor du efterfølgende kan tage et faglært arbejde eller fortsætte på en videregående
uddannelse.

Bygningsmaler
Murer
Landbrugsuddannelsen
Bager og konditor
Gastronom

Du skal både være god til at bruge dine hænder og dit hoved. EUX-elever har kortere
tid til at lære både det praktiske og gymnasiefagene, så du skal være villig til at yde en
indsats.

Ernæringsassistent

HVAD ER EUX?

Tjener

EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen. Som EUX-elev får du både en studentereksamen og et svendebrev på samme tid. Det vil sige, at du efter din EUX enten kan
arbejde som faglært ELLER læse videre til ingeniør, molekylær biolog eller andet. På
den måde slår du to fluer med ét smæk.

Elektriker
Lastvognsmekaniker
Personvognsmekaniker
Industritekniker
Smed
Tømrer

På TECHCOLLEGE har vi sammensat vores forskellige EUX-uddannelser med gymnasiefag, der giver adgang til over 200 videregående uddannelser.

Jeg hørte om EUX fra nogle venner, der selv var i
gang, og derfor blev jeg interesseret i det. Egentlig
havde jeg tænkt, at jeg ville tage en studentereksamen, men med en EUX har jeg mulighed for at
arbejde og tjene gode penge, ligeså snart jeg er færdig. Til gengæld
er det en svær uddannelse, hvor vi arbejder med 1000-dele af en
centimeter og ikke bare med millimetermål, men det er spændende
og udfordrende.
Emil Imer, EUX Industritekniker-elev

EUX STARTER MED ET GRUNDFORLØB
Du starter til august på grundforløb 1. Her veksler undervisningen mellem gymnasiefag og praktiske fag. I værkstedsfagene
prøver du kræfter med alle de forskellige uddannelser, du kan
vælge som EUX – også dem, der ikke er en del af din fagretning.
Det vil sige, at du både prøver at svejse, at bygge med træ, at
lave mad og meget mere.
I løbet af grundforløb 1 skal du vælge, hvilken EUX-uddannelse,
du vil fortsætte på. Efter jul starter du på grundforløb 2, som
varer hele foråret.
På andet år begynder hovedforløbet, hvor du som lærling i en
virksomhed samler praktisk erfaring, mens du samtidig har perioder på skolen med forskellige praktiske fag og gymnasiefag.

På det første hovedforløb tildeles du den gymnasieklasse, du
skal gå i under resten af uddannelsen. Dine eksamener ligger
i skoleperioderne, og svendeprøven ligger i den sidste del af
hovedforløbet.
I den sidste del af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med
en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat
mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes
med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en
svendeprøve.
Du kan sagtens starte på EUX uden at have en uddannelsesaftale med en praktikplads. Du har din tid på grundforløbet til at
finde en virksomhed, der vil tage dig i lære. Skolen vil selvfølgelig hjælpe dig.

Jeg valgte EUX-tømreruddannelsen, fordi jeg altid
har været glad for boglige fag og samtidig er god
til at bruge mine hænder – og så tager den jo ikke
længere tid end en almindelig tømreruddannelse.
Desuden vil jeg gerne videreuddanne mig til arkitekt bagefter, så
derfor er EUX totalt oplagt. Det er fedt at gå på EUX, fordi hverdagen er varieret, og der er aldrig to dage, der ligner hinanden. Men
det er også en hård uddannelse, fordi den er så boglig. Når jeg er
færdig på EUX, vil jeg ud at tjene penge som tømrer i et år, før jeg
starter på arkitektuddannelsen.
Rasmus Raaby, EUX Tømrer-elev
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Som EUX-elev får du det bedste fra to verdener.
Jeg har altid været glad for biler, og jeg vidste, at
jeg ville arbejde med det. Da jeg så fik at vide af
en uddannelsesvejleder, at man kunne kombinere
mekanikeruddannelsen med en studentereksamen, var jeg ikke i
tvivl om, at det var den vej, jeg ville gå. Nu overvejer jeg, om jeg vil
læse videre som ingeniør med det samme, eller om jeg vil vente et
par år. Min mester vil gerne beholde mig, så måske venter jeg et par
år. Når jeg er færdig med min EUX, står begge døre åbne.
Rasmus Lynge, EUX Personvognsmekaniker-elev

HVILKE GYMNASIEFAG FÅR JEG?
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

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
Informationsteknologi 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, Design 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 5
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

Jeg stod med valget mellem at tage en studentereksamen eller en erhvervsuddannelse som elektriker, og jeg vil rigtigt gerne læse videre til ingeniør
bagefter. Derfor valgte jeg EUX. Her spilder vi ikke
tiden med lang sommerferie eller gymnasiefag, vi ikke skal bruge –
vi klør på, så vi kan blive færdige. Samtidig får vi praktisk erfaring
allerede under uddannelsen, og det tror jeg også er vigtigt at have
som ingeniør.
Mathias Christiansen, EUX Elektriker-elev

Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg ikke kunne vælge
imellem en håndværkeruddannelse og en studentereksamen. EUX er en god kombination af begge
dele. Nu kan jeg enten arbejde som smed, når jeg
er færdig på skolen, og så kan jeg også læse videre til for eksempel
maskinmester eller ingeniør. Som EUX-elev får man lov til at være
kreativ, og man lærer samtidig nogle andre håndværksfag at kende.
Vi har jo undervisning med industriteknikerne, personvognsmekanikerne og lastvognsmekanikerne, og så kan vi ”mobbe” hinanden
med hinandens uddannelser. Smed er jo klart den bedste retning at
vælge inden for EUX – det forstår de andre bare ikke. Hehe.
Mads Bogner, EUX Smed-elev

HER ER EN GENEREL OVERSIGT OVER UDDANNELSENS FORLØB.
Vær opmærksom på, at forløbene varierer efter uddannelsernes varighed.

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.

ADGANGSKRAV

LØN PÅ EUX

For at starte på EUX skal du:
– have bestået folkeskolens afgangseksamen.
– have bestået dansk og matematik.
– vurderes uddannelsesparat.

Når du kommer på hovedforløbet og har en praktikplads, får
du lærlingeløn – også i skoleperioderne. Det vil med andre ord
sige, at du efter kun et år, begynder at tjene dine egne penge.

HVIS DU VIL LÆSE VIDERE
Eller du skal have en praktikplads-aftale med en virksomhed.

INTERNATIONAL EUX
Du kan vælge at tage nogle – eller alle – praktikperioder i
udlandet. På den måde kan du rejse, mens du arbejder og
tjener penge! Efter et praktikophold i udlandet vender du hjem
med styrkede kompetencer både på det faglige, det sproglige,
det kulturelle og det personlige plan. Samtidig får du en fed
oplevelse.

Hvis du vil læse videre, er EUX et godt udgangspunkt, fordi du
får en praktisk forståelse for den teori, du lærer på de videregående uddannelser. Du kommer nemlig med både faglig og
praktisk viden og en masse erfaring fra dine praktikperioder.
EUX giver dig direkte adgang til en række tekniske, videregående uddannelser. Du kan for eksempel læse videre til datalog,
ingeniør, autoteknolog, biolog eller maskinmester – alt efter
hvilken EUX, du vælger.

Jeg har altid været interesseret i lastbiler, og med en
EUX kan jeg både arbejde som mekaniker eller læse
videre bagefter. Jeg synes også, jeg bliver en teknisk
bedre mekaniker, fordi vi får en stor baggrundsviden
og ikke bare lærer, hvordan man skruer på en lastbil. Derfor vil jeg
også anbefale uddannelsen til dem, der virkelig er nogle nørder
inden for lastbiler, som jeg selv er. Bagefter vil jeg gerne læse videre,
så jeg kan være med til at designe lastbiler i fremtiden.
Kasper Andersen, EUX Lastvognsmekaniker-elev
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