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Dit fag - din fremtid

Velkommen
til erhvervsuddannelserne
på Campus Bornholm
I denne brochure kan du læse om vores store udvalg af tekniske og
merkantile erhvervsuddannelser.
Når man tager en erhvervsuddannelse er det en rigtig god investering i
ens fremtid. Det gælder både for dig som ønsker at fordybe dig i erhvervet,
dig som ønsker at se på muligheder efter en endt erhvervsuddannelse,
eller for dig som kommer fra en gymnasial uddannelse og ønsker at bruge
dine hænder i kombination med hvad du har lært. Det gælder også for alle
aldersgrupper. Det er sjældent for tidligt og aldrig for sent at starte på en
erhvervsuddannelse.
At lære at mestre et håndværk, har altid været en eftertragtet evne. Det
kræver øvelse og dygtige underviser at mestre ens fag. Det er derfor med
stor stolthed at vores faglærere viser, forklarer og fortæller på
værkstæderne og i klasselokalerne. For på Campus er det høje faglige
niveau til at mærke.
Vi har et godt og tæt samarbejde med de lokale virksomheder, som udgør
lærepladserne for eleverne på erhvervsuddannelsen. Det er vigtigt, da en
stor del af uddannelsen foregår ude på lærepladserne. Heldigvis er der et
meget højt niveau her på Bornholm, hvor virksomhederne tager ansvar for
eleverne og elevernes læring.
På trods af vores relative lille størrelse, udbyder vi en lang række
interessante og fagligt aktuelle erhvervsuddannelser. Der er dog retninger
som vi ikke har mulighed for at udbyde.
I de situationer har Campus samarbejdsskoler rundt omkring i landet, som
vi har mange års god erfaring med. Vores dygtige hold af vejledere skal nok
hjælpe til, hvis det skulle blive aktuelt.
Uanset om du har ønske om at blive smed, tømrer eller kok. Eller at du går
med ønske om at starte i butik eller få fingrene helt ind under
motorhjelmen som mekaniker, er du mere end velkommen til at tage en
erhvervsuddannelse på Campus Bornholm.
Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen
Uddannelseschef Claus Jørgensen
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Din start afhænger af din alder og baggrund

Du kommer direkte
fra 9. eller 10. klasse

Du kommer ikke direkte
fra 9. eller 10. klasse

Hvis det er mindre end 1 år siden du forlod 9. eller
10. klasse, er det første år af din uddannelse opdelt
i to dele, grundforløb 1 og grundforløb 2, uanset
hvilket hovedområde du vælger.

Hvis du har forladt 9. eller 10. klasse for mere end
et år siden, begynder du direkte på grundforløb 2 på
den uddannelse, du har valgt.

Måske ved du fra starten, hvilken uddannelse du
ønsker at tage. Hvis ikke, har du mulighed for at
træffe dit valg ind til slutningen af grundforløb 1.

Er du fyldt 25 år, kan du kontakte os og få vurderet
dine kompetencer. På denne baggrund
tilrettelægger vi din uddannelse.

Grundforløb 2 - uddannelsesretning
På grundforløb 2 har du en række fag og projekter, som retter sig specielt mod den uddannelse, du har valgt.
Du får både teoretiske og praktiske fag og opgaver, så du får en bred indsigt i faget. Målet med
undervisningen er, at du både opnår den viden og de faglige kompetencer, som du skal have for at kunne
fortsætte på hovedforløbet. Grundforløb 2 varer 20 uger (1/2 skoleår) og afsluttes med en prøve.

OBS: For at kunne starte på hovedforløb på nogle af uddannelserne
skal du have bestået overgangskravene til hovedforløbet.

Praktikplads og hovedforløb
Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold på Campus Bornholm eller en anden
skole. På skoleopholdet arbejder du både med praktiske og teoretiske opgaver.
Hvis du 1 måned efter grundforløbet stadig ikke har fundet en praktikplads, skal du have tilbudt
skolepraktik. Læs mere på side 20.
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Uddannelsernes opbygning
Når du starter din erhvervsuddannelse på Campus Bornholm, skal du vælge uddannelse inden for ét af tre
hovedområder:
• Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser
• Kontor, Handel og Forretningsservice
• Teknologi, Byggeri og Transport
Erhvervsuddannelserne består af både praktik og skoleophold. De fleste uddannelser varer 3-4 år, men der
findes både kortere og længere uddannelser. Du kan begynde lige efter folkeskolen eller senere. Starten på en
erhvervsuddannelse afhænger af din alder og baggrund – se forrige side.
Oversigten nedenfor viser Campus Bornholms uddannelsesudbud på erhvervsuddannelserne.

Hovedområde
Fødevarer, Jordbrug
og Oplevelser

Hovedområde
Kontor, Handel
og Forretningsservice

Hovedområde
Teknologi, Byggeri
og Transport

grundforløb 1 (20 uger)
Fagretning

Fagretning

Fagretning

Fagretning

Fagretning

Mad med
Oplevelser
EUD og EUX

Kontor, Handel og
Forretningsservice
EUD og EUX

Byggeri, Teknik og
Bæredygtighed
EUD

KOMBI - X
EUX

Metalræs
EUD

grundforløb 2 (20 uger)
Uddannelsesretninger

Uddannelsesretninger

Uddannelsesretninger

Uddannelsesretninger

Gastronom
Ernæringsassistent
Tjener

Kontoruddannelse
(kun som EUX)
Handelsuddannelse
Detailhandelsuddannelse

Tømrer (træfagenes byggeudd.)
Murer . Anlægsstruktør,
bygningstruktør og brolægger
Data og Kommunikation
Elektriker . Automatik og Proces

Personvognsmekaniker
Lastvognsmekaniker
Smed

PRAKTIKPLADS OG Hovedforløb (2 - 4 år)
i virksomhed/skolepraktik
Vekslen mellem praktik i virksomhed/skolepraktik og skoleophold
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Fødevarer, Jordbrug
og Oplevelser
Hvis du interesserer dig for mad, fødevareproduktion, regional
madkultur, bæredygtighed, oplevelsen af det gode måltid og
den gode service, er en uddannelse inden for Fødevarer,
Jordbrug og Oplevelser det rette for dig.

Kokkebranchen er det sted jeg føler mig mest
hjemme og samtidig mest på udebane.
Jeg elsker samarbejdet og mødet mellem mad og
mennesker. Faget og branchen gør et stort indtryk på ens
personlighed i takt med ens faglige udvikling.
Det er én af de ting jeg elsker ved mit fag - at jeg altid kan
udvide min horisont og blive dygtigere.
Ida Kok Madsen
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Grundforløb 1

Fagretning - Mad med Oplevelser
Denne fagretning er for dig, som har
en stor interesse for gastronomien.
De bornholmske køkkener og
restauranter er med helt oppe i
toppen af dansk gastronomi og
’Mad med Oplevelser’ giver dig
muligheden for at blive en del af den
verden.
Fagretningen retter sig mod
uddannelserne Ernæringsassistent,
Gastronom/Kok og Tjener. Campus
Bornholm udbyder hele uddannelsen
for Ernæringsassistent, Gastronom/
Kok og grundforløbet for Tjener.

Her arbejder du med udvikling af
nye produkter, regional madkultur,
bornholmske specialiteter og service
på tværs af fødevarebrancherne.

God mad til mange
Her er fokus på produktion af sunde
måltider til forskellige målgrupper:
institutioner, kantiner, restauranter,
bagerier osv.
Vi besøger bornholmske
virksomheder og arbejder med
økologi og bæredytighed i teori og
praksis.

På ’Mad med Oplevelser’ arbejder du
bredt med flere forskellige projekter
det første halve år:

Giv gæsten og kunden en god
oplevelse

Madkultur på Bornholm

Vi sætter fokus på god service, det
gode værtskab og gæstens samlede
oplevelse i en butik, restaurant eller
reception.

Hvad er unikke oplevelser og god
service for vores gæster og kunder?

Hvis du vælger en karriere inden for
mad, vælger du også en spændende
og udfordrende fremtid. Hvad vi
spiser og hvordan vi gør det, har
aldrig været mere i fokus.
Med ’Mad med Oplevelser’ tager du
de første skridt ind i gastronomiens
verden. Samtidig åbner du også
for muligheden for interessante
efteruddannelser og job i og omkring
fødevareindustrien.

Grundforløb 2

Uddannelsesretning
Når du starter på grundforløb 2, har
du valgt din uddannelsesretning, og
undervisningen er direkte målrettet
mod uddannelserne Gastronom/Kok,
Ernæringsassistent eller Tjener. Her
får du en række praktiske og
teoretiske fag. Via undervisningen
i klasseværelset og de praktiske
opgaver i køkkenerne får du en bred
indsigt i dit fag, og du opnår en lang

række kompetencer, som du skal
bruge i dit videre forløb i en
virksomhed eller skolepraktik.
Du afslutter grundforløb 2 med
eksamen i et grundfag samt en
grundforløbsprøve, som du skal
bestå for at fortsætte på
hovedforløbet.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til Gastronom
(Kok) og Ernæringsassistent på Campus Bornholm.
EUX hovedforløb oprettes ved tilstrækkeligt antal
tilmeldinger.
Læs mere om EUX på side 14-15.
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Kontor, Handel og
Forretningsservice
Dette hovedområde er for dig, som interesserer dig for handel,
kontor, markedsføring og salg. Området retter sig mod
uddannelser som kontorassistent, lægesekretær og

Min drøm er en dag at få job med vekslende arbejdsopgaver
indenfor økonomi, rådgivning og kundeservice, hvor jeg kan
gøre en forskel hver dag.
På uddannelsen er vi et godt hold med mange forskellige
personligheder, hvilket gør at vi får vendt en masse spændende
emner og holdninger i både pauser og undervisning.
Vi støtter hinanden og sparrer om de forskellige problemstillinger vi
præsenteres for i undervisningen.
Amy Emilie Lindgren
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Grundforløb 1

Kontor, Handel og Forretningsservice
På fagretningen ’Kontor, Handel og
Forretningsservice’, arbejder vi med
forskellige projekter frem til jul:

Events
Vi planlægger en fest for eleverne på
skolens erhvervsuddannelser.
Vi gennemgår arbejdsplanlægning,
markedsføring, salg og eventplanlægning.

Kontor
I projektet ’Kontor’ lærer du om at
arbejde på et kontor og om nogle af
de mange arbejdsopgaver her.
Vi har også fokus på miljø i
forbindelse med papirspild,
ressourceanvendelse og
energianvendelse. Du lærer også om
arbejdsmiljø, ergonomi og
bevægelse.

Pop-up café/take away
Vi laver en pop-up event med salg af
fødevarer, hvor overskuddet går til
velgørenhed lokalt på Bornholm.
Det er dig og klassen, der er med til
at vælge, hvem pengene skal gå til.
Du får en generel forretningsforståelse lige fra idé til koncept,
branding samt udvikling,
iværksætteri og markedsføring.
Herudover får du også et indblik i
økonomi, indkøb samt generel drift.
På grundforløb 1 har du desuden
undervisning i forskellige fag, bl.a.
dansk, som afsluttes med en prøve.

Grundforløb 2

Uddannelsesretning
Når du starter på grundforløb
2, har du valgt din uddannelsesretning, og undervisningen er målrettet Kontoruddannelsen (kun som EUX),
Handelsuddannelsen eller
Detailhandelsuddanelsen.

På grundforløb 2 har du
grundfag og fag, som
retter sig særligt mod den
uddannelse, du har valgt - fx
erhvervsøkonomi, IT og
afsætning.

Du afslutter med eksamen i et
grundfag samt en
grundforløbsprøve, som du
skal bestå for at fortsætte din
uddannelse.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre uddannelsen til Kontor med Speciale i Offentlig Administration på Campus Bornholm.
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Teknologi, Byggeri
og Transport
Uddannelserne inden for dette hovedområde er for dig, der
interesserer sig for byggeri med konstruktioner, el og IT eller for
teknologi med maskiner, mekanik og køretøjer.
På Campus Bornholm kan du vælge imellem fagretningen
Byggeri, Teknik og Bæredygtighed, fagretningen Metalræs’og
fagretningen Kombi-X (se s. 14-15) på grundforløb 1.

Jeg holder meget af at arbejde med træ, som et levende
materiale der kan formes. Og så sætter jeg pris på kvalitet i
håndværket, så det er dejligt med en hverdag hvor man ser
mange forskellige trædetaljer.
I tømrerfaget er det kun kreativiteten der sætter grænser.
Her få man muligheden for selv at skabe noget nyt. Hvis man godt
kan lide at bruge sine hænder sammen med hovedet, så er
tømrerfaget det helt rigtige at gå efter.
Oliver Hultmann Sloth
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Grundforløb 1

Fagretning - Byggeri, Teknik og Bæredygtighed
Fagretningen Byggeri, Teknik og
Bæredygtighed retter sig mod en
række uddannelser inden for byggeri,
teknologi og anlæg.

Undervejs vil der være samlede
events for hele EUD/EUX, hvor I
sammen udfordres i forskellige
konkurrencer.

På Byggeri, Teknik og Bæredygtighed
er grundforløbets første del opdelt i de
følgende 5 trin:

Trin 3.

Trin 1.
Efter en samlet festlig velkomst, stifter
du bekendtskab med dine
medstuderende og faglærere for den
uddannelsesretning du har valgt.
De første par uger bruges således til
sammenrystning, fagligt arbejde og
virksomhedsbesøg.

Trin 2.
Frem mod efterårsferien går du på
værkstederne indenfor byggeri og
teknik. Såfremt holdstørrelsen tillader
det, bliver holdet opdelt efter
uddannelsesønsker, så du kommer til
at beskæftige dig med det du mest
brænder for.

En uge afsættes til afprøvning af
andre uddannelser, indenfor
erhvervsuddannelserne. Der vil
også være mulighed for praktik i en
virksomhed.

Trin 4.
Arbejdet på værkstederne
fortsætter, bl.a. med bygning af små
huse, hvor hver elevgruppe vælger
hvordan netop deres hus skal opføres.
Der kan fx både indgå tømrer-, murer-,
el-, VVS- og IT-arbejde.

Trin 5.
Efter jul vil der være små afsluttende
prøver i de praktiske færdigheder,
samt eksamen i grundfag. Undervejs i
hele det 1/2 årlige forløb,
undervises du i dansk, matematisk
samt bevægelse.

Grundforløb 2

Uddannelsesretning
På Campus Bornholm kan du vælge
imellem disse grundforløb 2:
• Tømrer
• Murer
• Anlægsstruktør, bygningsstruktør
& brolægger
• Data & kommunikation
• Elektriker
• Automatik & proces.

På grundforløb 2 har du grundfag og
fag, som retter sig særligt mod den
uddannelse, du har valgt. Her får du
en række praktiske og teoretiske fag.

Du afslutter grundforløb 2 med
eksamen i et grundfag samt en
grundforløbsprøve, som du skal
bestå for at fortsætte på
hovedforløbet.

Via undervisningen i klasseværelset
og de praktiske opgaver i
værkstederne får du en bred indsigt
i dit fag, og du opnår en lang række
kompetencer, som du skal bruge i dit
videre forløb i en virksomhed eller
skolepraktik.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til Tømrer
på Campus Bornholm.
Læs mere om EUX på side 14-15.
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Teknologi, Byggeri
og Transport (Fortsat)

Jeg har valgt at blive mekaniker, fordi jeg gerne vil
bruge min hænder i løbet af uddannelsen.
Jeg kan godt lige den praktiske dimension af
arbejdet og synes det er super spændende at lære om alle
aspekter af bilen.
Min drøm er helt bestemt at få mit eget værksted, engang
ude i fremtiden.
Jannick Thunberg Sørensen
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Grundforløb 1

Fagretning - Metalræs
Metalræs er for dig, som
interesserer sig for teknologi,
maskiner, konstruktioner, mekanik og
køretøjer.
På Metalræs er grundforløbets første
del opdelt i de følgende 5 trin:

Trin 1.
Efter en samlet festlig velkomst,
stifter du bekendtskab med dine
medstuderende og faglærere for den
uddannelsesretning du har valgt.
De første par uger bruges således til
sammenrystning, fagligt arbejde og
virksomhedsbesøg.

Trin 2.

Trin 3.

Frem mod efterårsferien går du
på værkstederne indenfor metal
og auto/transport. Du stifter bl.a.
bekendtskab med svejsning og andre
discipliner på smedeværkstedet,
samt efterser, reparerer og afprøver
skolens gokart.

En uge afsættes til afprøvning af
andre uddannelser, indenfor
erhvervsuddannelserne. Der vil
også være mulighed for praktik i en
virksomhed.

Såfremt holdstørrelsen tillader det,
bliver holdet opdelt efter
uddannelsesønsker, så du kommer til
at beskæftige dig med det du mest
brænder for.
Undervejs vil der være samlede
events for hele EUD/EUX, hvor I
sammen udfordres i forskellige
konkurrencer.

Grundforløb 2

Uddannelsesretning
På Campus Bornholm kan du vælge
mellem disse grundforløb 2:
• Personvognsmekaniker
• Lastvognsmekaniker
• Smed

opgaver i værkstederne får du en
bred indsigt i dit fag, og du opnår en
lang række kompetencer, som du skal
bruge i dit videre forløb i en
virksomhed eller skolepraktik.

På grundforløb 2 har du grundfag og
fag, som retter sig særligt mod den
uddannelse, du har valgt.

Du afslutter grundforløb 2 med
eksamen i et grundfag samt en
grundforløbsprøve, som du skal
bestå for at fortsætte på
hovedforløbet.

Her får du en række praktiske og
teoretiske fag. Via undervisningen
i klasseværelset og de praktiske

Trin 4.
Arbejdet på værkstederne
fortsætter, bl.a. med opbygning af
folkeracere. Gamle biler skralles for
unødigt udstyr og gøres klar til race.
Sidst på året testes og afprøves
bilerne i samarbejde med Bornholms
motorsport, på deres bane.

Trin 5.
Efter jul vil der være små afsluttende
prøver i de praktiske færdigheder,
samt eksamen i grundfag. Undervejs
i hele det 1/2 årlige forløb,
undervises du i dansk, matematisk
samt bevægelse.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til
Personvognsmekaniker og Smed
på Campus Bornholm.
Læs mere om EUX på side 14-15.
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EUX

- det bedste fra to verdener

EUX kombinerer en
erhvervsuddannelse - enten teknisk
eller merkantil - med en gymnasial
eksamen.
Det kræver selvfølgelig lidt ekstra at
tage en EUX, for du skal have flere fag
og fag på et højere niveau.
Derfor skal du være fagligt stærk,
ambitiøs og indstillet på, at du skal yde
en stor indsats, mens du går på EUX.
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Indhold
EUX er en erhvervsuddannelse,
som indeholder gymnasiale fag
og niveauer, der svarer til en toårig
gymnasial uddannelse.
Du får altså både en
erhvervsuddannelse og en
gymnasial eksamen, som du kan
bruge, hvis du vil søge om
optagelse på en videregående
uddannelse.
EUX-forløbet indeholder de specifikke fag, som er mest relevante i
forhold til den erhvervsuddannelse,
du har valgt. Du får også fag på
både A-, B- og C-niveau.

Grundforløb
Merkantil EUX
På grundforløbet har du en række
fag på C-niveau. Fælles for alle
uddannelserne er fagene dansk,
engelsk, samfundsfag og
matematik.
Derudover skal du have
uddannelsesspecifikke fag på
C-niveau.
Før du kan fortsætte på det
studiekompetencegivende forløb
og hovedforløbet, skal C-fagene på
grundforløbet være bestået.

Grundforløb teknisk
EUX / Kombi-X
På Kombi-X arbejder du med EUX
grundforløb 1-projekter og har fag
på C-niveau fælles for alle de
tekniske uddannelser: dansk,
engelsk og samfundsfag.
Derudover får du på grundforløb
2 disse C-fag: matematik, fysik og
teknologi/erhvervsinformatik, der er
specifikke for præcis den
uddannelse, du vælger.

Studiekompetence og
hovedforløb

Du skal bestå alle C-fagene , før du
kan fortsætte din EUX uddannelse
på hovedforløbet.

På studiekompetenceforløbet
(Merkantil EUX) og hovedforløbet på de
tekniske erhvervsuddannelser skal du have
en række fag på A- og B-niveau.

Mad med Oplevelser
På grundforløb 1 har du ved siden
af arbejdet i køkkenerne og
projekterne på MMO også dansk
C, engelsk C, og samfundsfag C –
disse fag læses i overvejende grad
med de andre EUX elever.
Derudover skal du på grundforløb
2 have matematik, fysik og kemi på
C-niveau.
Før du kan fortsætte på EUX
hovedforløbet som Gastronom
(Kok), Tjener eller
Ernæringsassistent, skal C-fagene
på grundforløbet være bestået.

EUX-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser
Unge fra 9. eller
10. klasse

Grundforløb 1

Andre under 25 år
20 uger

Grundforløb 2

Hovedforløb – vekslen ml. praktik og skole

Grundforløb 2

Hovedforløb – vekslen ml. praktik og skole

20 uger

2 - 4 år

EUX-forløb på de merkantile erhvervsuddannelser
Unge fra 9. eller
10. klasse

Grundforløb 1

Andre under 25 år
20 uger

Grundforløb 2

Studiekompetencegivende forløb

Hovedforløb - vekslen
ml. praktik og skole

Grundforløb 2

Studiekompetencegivende forløb

Hovedforløb - vekslen

20 uger

1 år

2 år

OBS – du kan altid gå fra EUX til en almindelig erhvervsuddannelse, men ikke omvendt.
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Optagelse og adgangskrav
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For at starte på en
erhvervsuddannelses
grundforløb skal du:
• Have opfyldt din
undervisningspligt. Det har du,
når du har afsluttet folkeskolen
eller har modtaget tilsvarende
undervisning.
• Have mindst 2,0 i
gennemsnitskarakter i både
dansk og matematik til
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
eller en tilsvarende prøve.
• Være vurderet
uddannelsesparat til en
erhvervsuddannelse. Dette
gælder kun, hvis du starter
direkte efter 9. eller 10. klasse
eller inden 1. september året efter,
at du er gået ud af skolen.

Andre måder at opfylde
adgangskravene på:
• Hvis du har en
uddannelsesaftale med en
virksomhed, opfylder du
umiddelbart adgangskravene til en
erhvervsuddannelse. Du skal dog
stadig have opfyldt din
undervisningspligt.

Direkte efter
9. eller 10. klasse

Ikke direkte efter
9. eller 10. klasse

Du skal færdiggøre din
uddannelsesplan via
www.optagelse.dk.

Hvis det er mere end et år siden, du
afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du
udfylde en ansøgning via
www.optagelse.dk

Uddannelsesplanen bruges som
ansøgning. Du skal færdiggøre
uddannelsesplanen inden 1. marts.

Vær opmærksom på, at du på nogle
uddannelser skal have bestået
overgangskravene, før du kan
fortsætte på hovedforløbet. Har du
ikke det, skal du sørge for at opfylde
betingelsen, inden du kan starte på et
hovedforløb.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål
eller brug for hjælp – se
kontakt-oplysninger side 23.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om
erhvervs-uddannelserne og EUX på
www.campusbornholm.dk/eux
www.ug.dk

• Hvis du har været til prøve og
samtale på Campus Bornholm og
har opnået optagelse på baggrund
af skolens prøve samt vurdering,
opfylder du også
adgangsbetingelserne til en
erhvervsuddannelse.

Ansøgning
Du skal ansøge om optagelse på en
erhvervsuddannelse eller EUX via
www.optagelse.dk
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Uddannelsesgaranti
Læreplads, praktikplads og skolepraktik

For at færdiggøre din erhvervsuddannelse skal du efter grundforløbet
have en lære- eller praktikplads i en virksomhed.
Hvis du ikke kan finde en lære- eller praktikplads, har du mulighed for at
færdiggøre din uddannelse i skolepraktik (SKP) på Campus Bornholm
eller en anden skole.
Vi arbejder for, at elever, der ikke har en praktikpladsaftale med en
virksomhed, alligevel kan gennemføre uddannelsen via en kombination
af skolepraktik, delaftaler, korte aftaler og undervisningsforløb på en
virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning). Det vil sige, at du får din
uddannelse både på skolen og ude i en eller flere virksomheder.
Hvis du ikke har fundet en praktikplads i en virksomhed en måned efter,
du har afsluttet grundforløbet, kan du få tilbudt skolepraktik.
Mens du er i skolepraktik, får du skolepraktikydelse. Du skal opfylde
forskellige krav i skolepraktikken – fx skal du være fagligt egnet, søge
praktikpladser hos virksomheder og være indstillet på at tage en
praktikplads uden for dit lokalområde.
På Campus Bornholm kan du færdiggøre din uddannelse i skolepraktik
inden for disse uddannelser:
• Smed
• Tømrer
• Personvognsmekaniker
• Kontor med Specialet Offentlig Administration
• Gastronom
• Ernæringsassistent
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EUD - meget mere end uddannelse
At tage en erhvervsuddannelse er meget mere end at blive faglært. Det er
også en mulighed for at have et godt socialt liv og kontakt til andre
faggrupper og for at møde nye mennesker.
Alle ungdomsuddannelser på Campus Bornholm har et aktivt elevråd,
der er med til at sætte sit præg på skolens og elevernes hverdag – du er
velkommen til at være med!
På Campus Bornholm indleder vi skoleåret med forskellige aktiviteter,
hvor vi prøver os selv og de andre af ude i naturen med mange sjove og
fysisk krævende udfordringer. Dette styrker vores sammenhold.
Vi arbejder med fysisk aktivitet, som kan være cykling, bordspil,
bordtennis og meget andet.
Elever på skolen arrangerer fredagscaféer, hvor du kan hygge dig
sammen med kammerater, og vi holder fester på tværs af
uddannelserne.
Kort sagt: at tage en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm giver
mulighed for et godt, socialt ungdomsliv!
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Vil du læse videre?

Professionsbachelor - erhvervsakademi - universitetsbachelor

Finans
-økonom
Ernæring og
Sundhed

Energiteknolog

Markedsføringsøkonom

Civilingeniør

Produktionsteknolog

Maskinmester

Byggetekniker

Datamatiker
Installatør

Handelsøkonom

Når du har gennemført din erhvervsuddannelse,
med eller uden EUX, har du mange spændende
muligheder for at videreuddanne dig.
For eksempel kan du med en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed læse videre
på en erhvervsakademiuddannelse.
Erhvervsakademiuddannelser er videregående
uddannelser af typisk 2 års varighed. De
kombinerer teori med praksis og retter sig
som regel mod et bestemt erhverv eller en
profession.
En række erhvervsuddannelser giver dig også
adgang til visse professionsbachelor- og
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Innovation og
Entreprenørskab

Serviceøkonom

universitetsbacheloruddannelser, så
mulighederne er mange.
Har du gennemført din erhvervsuddannelse som EUX, vil du kunne læse
videre og videreuddanne dig på samme
vilkår som personer med en gymnasial
eksamen.
Læs meget mere om dine muligheder for
videreuddannelse, krav til fag og niveauer
på www.ug.dk

W

KONTAKT os:

EUD & VEU
Uddannelseschef Claus Jørgensen
clj@cabh.dk · 6012 1831
EUD
Uddannelsleder John Anker
ja@cabh.dk · 3065 0282
EUD
Uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup
mlk@cabh.dk · 4191 9876
VEJLEDNING
EUD-vejleder Bjarne Bech
bb@cabh.dk · 2855 8109

Campus Bornholm på Facebook
Campus Bornholm har en facebookside,
hvor du kan følge med i, hvad der sker over
hele Campus Bornholm.
Vi hører også gerne fra dig! Find os her
facebook.com/campusbornholm
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