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Fremtiden er din!

Velkommen
Din faglærte fremtid er fuld af muligheder
I denne brochure kan du læse om de mange erhvervsuddannelser, du kan
vælge på Campus Bornholm.
Uanset hvilken af uddannelserne, du vælger, kan du være ret sikker på, at
den vil være en rigtig god investering i din fremtid. Når du har taget en
erhvervsuddannelse, står du ikke blot bomstærkt på jobmarkedet, men du
har også foræret dig selv en fremtid fuld af muligheder.
De fleste vælger efter endt uddannelse at tage job inden for deres fag,
men et svendebrev/fagbevis åbner også mange andre døre: Du kan
fx vælge at arbejde i udlandet i perioder, du kan med tiden specialisere
og videreuddanne dig, du kan deltage aktivt i den grønne omstilling af
samfundet eller du kan satse på at blive selvstændig.
Det er sjældent for tidligt og aldrig for sent at starte på en
erhvervsuddannelse på Campus Bornholm. Uanset din alder og baggrund
kan jeg garantere dig, at du vil blive mødt af dygtige erfarne faglærere, der
sætter en ære i at lære dig deres håndværk.
En vigtig og stor del af en erhvervsuddannelse foregår i praktik på en eller
flere virksomheder. Vi har et godt og tæt samarbejde med virksomhederne
på øen, som er gode til at tage ansvar for eleverne og elevernes læring.
I forhold til øens størrelse er udbuddet af interessante og fagligt aktuelle
erhvervsuddannelser på Campus Bornholm ganske stort. Der er dog
retninger, som vi ikke har mulighed for at udbyde. Derfor kan nogle dele af
din uddannelse ligge på en af vores samarbejdsskoler andre steder i landet.
Skulle dette blive aktuelt for dig, får du naturligvis hjælp af vores vejledere.
Uanset om du har ønske om at blive smed, tømrer, kok eller 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 erhvervsuddannelse - fra start til slut
Følg din vej til svendebrevet eller uddannelsesbeviset. Din rute afhænger af din alder og
din erfaring.

Du forlod 9. eller 10. klasse for
mindre end 1 år siden

Du forlod 9. eller 10. klasse for
mere end 1 år siden

Grundforløb 1 (20 uger)
Du begynder med 2 introduktionsuger.
Derefter skal du vælge din fagretning.
Fagretningen forbereder dig til et bredt felt af
uddannelser. Undervisningen består især af
praktiske projekter. Mod slutningen vælger du
din uddannelse.

Grundforløb 2 (20 uger)
Du har både praktiske og teoretiske opgaver. Du får bred indsigt i dit fag og lærer at udføre de
praktiske opgaver. Målet er at forberede dig til dit hovedforløb, hvor du skal i praktik.
Grundforløb 2 slutter med en prøve.

Du skal i praktik i en eller flere virksomheder eller i skolepraktik. Her oplæres du i dit fag.
Desuden er der skoleuger, hvor du lærer dit fags teori og øver dig i dets metoder.
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Uddannelsernes opbygning
Campus Bornholm udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser. De fleste kan du tage
fra start til slut hos os. Men hvis du vælger en uddannelse, du ikke kan gøre færdig her
på øen, hjælper vi dig videre til en af vores samarbejdsskoler, hvor du som regel vil have
mulighed for at bo på skolehjem.

Hovedområder
Fødevarer, jordbrug
& oplevelser

Teknologi, byggeri
& transport

Kontor, handel
& forretningsservice

grundforløb 1
MAD

EUD Business

Byggeri, Teknik
& Bæredygtighed

Kombi-X
EUX

Metalræs

grundforløb 2
► Tømrer (træfagenes byggeudd.)
► Gastronom
► Ernæringsassistent
► Tjener

► Kontoruddannelse
(kun som EUX)
► Handelsuddannelse
► Detailhandeluddannelse

► Murer
► Anlægsstruktør, bygningstruktør
og brolægger

► Personvognsmekaniker

► Data og Kommunikation

► Smed

► Lastvognsmekaniker

► Elektriker
► Automatik og Proces

Hovedforløb og praktik/skolepraktik
Du skal selv finde en praktikplads i en eller flere virksomheder – vores praktikcenter vejleder dig.
Du får tilbudt skolepraktik, hvis det glipper med at finde praktikplads.

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2022
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hovedområde
fødevarer, Jordbrug & Oplevelser
Du har talent i et køkken og interesserer dig for, hvor råvarerne
kommer fra og hvordan de er produceret? Så er en uddannelse inden for
dette hovedområde måske noget for dig.

Se alle vores uddannelser på campusbornholm.dk/eud

Grundforløb 1

Grundforløb 2

MAD

Uddannelsesretning

De bornholmske køkkener og restauranter ligger i toppen
af dansk gastronomi. MAD er første skridt mod
at blive en del af den verden, men er også den rette vej
at gå, hvis du har planer om at arbejde i institutionseller kantinekøkken, hvor der hver dag skal fremstiles
mange velsmagende og sunde måltider.

Du har valgt din uddannelse og forløbets praktiske
og teoretiske fag er målrettet dit fag.

Samtidig åbner du for interessante efteruddannelser og
job i og omkring fødevareindustrien.

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

Det lærer du på grundforløb 1
Du øver dig i at håndtere knive, gryder pander og alt
det andet grej i køkkenet. Du får også viden om
produktion af fødevarer og du lærer, hvordan du yder
en god service til dine gæster og kunder.
Forløbet består af følgende projekter:
Madkultur på Bornholm: Hvad er unikke oplevelser og
god service? Du arbejder med udvikling af nye produkter,
regional madkultur, bornholmske specialiteter og service.
God mad til mange: Du arbejder med produktion af
sunde måltider til forskellige målgrupper: Institutioner,
kantiner, restauranter, bagerier osv. Vi besøger
bornholmske virksomheder og arbejder med økologi
og bæredygtighed.
Giv gæsten og kunden en god oplevelse: Vi arbejder
med god service, det gode værtskab og gæstens
samlede oplevelse i en butik, restaurant eller reception
mm.
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I klasseværelset og i køkkenet får du indsigt i dit fag
og træner det håndelag, som du får brug for på dit
hovedforløb.

Hovedforløb
Du skal i praktik i en eller flere virksomheder. Hvis du
ikke finder praktikplads, tilbyder vi skolepraktik inden
for Gastronom og Ernæringsassistent.
Størstedelen af tiden er du i praktik, men der er også
skoleuger. På Gastronom og Ernæringsassistent
ligger skoleugerne på Campus Bornholm.
Skoleugerne på Tjener ligger uden for øen.

Læs mere om muligheder for EUX på side X

At stå i lære som kok er en proces, hvor man
som individ og branche er i konstant bevægelse.
Der er altid en mulighed for at udvide sin horisont og
dygtiggøre sig inden for faget.
Uddannelsen til kok er lærerig, udfordrende og spændende, og
den er med til at forme ens personlighed i takt med, at man
udvikler sig fagligt.
Ida Kok Madsen

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2022
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Tal og kundeservice har altid været min styrke. Jeg har længe
drømt om, at udvikle mig inden for disse områder. Derfor valgte
jeg kontoruddannelsen.
Jeg ser et stort udviklingspotentiale inden for regnskab og administration,
og vekselvirkningen mellem praktik og teori har styrket min personlige
læringsproces.
Når jeg er færdig, vil jeg gerne læse videre til administrationsøkonom og
på den måde dykke endnu dybere ned i regnskab og administration.
Lik Lian Thang Hlawng Ching
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hovedområde
KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE
Du lærer om økonomi, administration, kundeservice, kommunikation,
markedsføring og salg. Området retter sig mod uddannelser som
kontorassistent, lægesekretær og salgsassistent.

Se alle vores uddannelser på campusbornholm.dk/eud

Grundforløb 1

Grundforløb 2

EUD BUSINESS

Uddannelsesretning

EUD Business er for dig, der har ambitioner inden
for kontor, handel og detail. For dig, som gerne vil
hurtigt ud i det pulserende bornholmske
forretningsliv og prøve kræfter med det virkelige
erhvervsliv.

Du har valgt din uddannelse og forløbets praktiske
og teoretiske fag er målrettet dit fag.
Undervisningen i klasseværelset og de praktiske
opgaver giver dig indsigt i dit fags teori og metoder.

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til
fx salgsassistent, sekretær og handelsassistent.
Du arbejder med to overordnede projekter:
Events og salg: Vi samarbejder med MAD om salg
og markedsføring af fødevareprodukter.
Vi gennemfører forløb, hvor eleverne fra begge
indgange deltager, hvorefter vi sælger produkterne
i kantinen.
Vi arbejder også med opbygning af hjemmesider
og webshops.
LunchBox: Vi laver en pop-up sandwichbar, hvor
overskuddet går til velgørenhed lokalt på Bornholm.
Du får generel forretningsforståelse lige fra idé til
koncept, branding samt udvikling, iværksætteri og
markedsføring. Herudover får du et indblik i
økonomi, indkøb og generel drift.
Der er desuden undervisning i fagene innovation,
dansk og samfundsfag.

Du har grundfag og fag, som retter sig særligt mod
den uddannelse, du har valgt - fx erhvervsøkonomi,
IT eller afsætning.
Du afslutter med eksamen i et grundfag samt en
grundforløbsprøve, som du skal bestå for at
fortsætte din uddannelse.

Hovedforløb
Du skal i praktik i en eller flere virksomheder.
Størstedelen af tiden på forløbet er du i din
praktikvirksomhed, men der er også skoleuger.
Skoleugerne foregår uden for øen.

Speciale i offentlig administration
Vi udbyder hele Kontoruddannelsen med speciale i
offentlig administration.

Du kan ikke gå via grundforløb 1 og 2, da
optagelseskravet til uddannelsen er, at du har taget
en studentereksamen - evt. med 5 ugers
suppleringskursus (EUS - Erhvervsuddannelse for
studenter).
Vi tilbyder skolepraktik på denne uddannelse.

Læs mere om muligheder for EUX på side X

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2022
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Dit nye Campusliv
Når du starter din nye uddannelse på Campus Bornholm vil du blive mødt af dygtige og
engagerede faglærere, der brænder for at lære dig det fag du har valgt. Du vil stifte bekendtskab
med de øvrige uddannelser, så du får en indgående forståelse for hvad der ellers foregår ude i
køkkenet og på værkstederne.
Og endelig vil du være en del af hele campusfællesskabet, hvor vi ud over at lave uddannelser
af høj kvalitet også har fokus på FN’s 17 Verdensmål, som viser sig i alle mulige former, når vi
fx genbruger byggematerialer på tømrerværkstedet, tilbereder velsmagende retter med
bæredygtige lokale råvarer i køkkenet eller satser på moderne robotteknik i smedefaget til
fremtidens behov på det bornholmske arbejdsmarked.

”Uddannelse på højteknologisk niveau,
med 3D-tegninger, styrede maskiner
og robotsvejsning!”

”Vi arbejder aktivt med klima som
læringsmål - med fokus på det grønne
køkken og bæredygtig produktion!”
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”Fremtidens bil skal drives
af bæredygtig energi!”

”Ansvarligt byggeri, med naturlige
materialer der ikke forurener ved
fremstilling eller afskaffelse!”

”Der skal være plads til alle i branchen det gælder både køn og nationalitet!”

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2022
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hovedområde
teknologi, byggeri & transport
Her finder du et hav af spændende uddannelser inden for byggeri, konstruktion,
IT, teknologi, maskiner og køretøjer.

Se alle vores uddannelser på campusbornholm.dk/eud

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Byggeri, teknik
& bæredygtighed

Uddannelsesretning

På Byggeri, teknik og bæredygtighed tilbringer
du megen tid på vores værksteder, hvor du får basal
viden om byggeri og øver dig i forskellige tømrer-,
murer-, VVS- og IT-opgaver.
Sådan er forløbet bygget op:
Intro: De første par uger bruger vi til at skabe et godt
sammenhold mellem jer, men vi tager også fat på
det faglige arbejde og skal på virksomhedsbesøg.
Ude på værkstederne: Frem mod efterårsferien
arbejder vi med forskellige praktiske opgaver inden
for byggeri og teknik på vores værksteder. Hvis I er
mange elever på dit hold, deler vi jer op, så du kommer til at arbejde med det, du mest brænder for.
Undervejs vil der være samlede events for hele EUD/
EUX, hvor I skal konkurrere med hinanden.
Prøv en anden uddannelse: I en uge skal du i praktik
på nogle af vores andre erhvervsuddannelser eller i en
virksomhed.
Byg dit eget hus: I mindre grupper skal I bl.a. bygge
små huse. I vælger selv, hvordan jeres hus skal
opføres - der kan både indgå tømrer-, murer-, VVS- og
IT-arbejde.
Prøver og eksamen: Efter jul skal du til mindre
afsluttende prøver i de praktiske færdigheder samt
eksamen i grundfag.
Undervejs i hele forløbet undervises du i dansk,
matematik samt bevægelse.

12

Campus Bornholm – fremtiden er din!

Du har valgt din uddannelsesretning. Gennem teori og
praktiske opgaver zoomer vi helt ind på dit kommende
fag og forbereder dig på dit hovedforløb.
Forløbet slutter med eksamen i et grundfag samt en
grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte på
hvoedforløb.

Hovedforløb
Du skal i praktik i en eller flere virksomheder. Hvis du
ikke finder praktikplads, tilbyder vi skolepraktik inden for
Tømrer (Træfagenes byggeuddannelse).
Størstedelen af forløbet er du i din praktikvirksomhed,
men der er også skoleuger. Skoleugerne på Tømrer ligger
på Campus Bornholm.
Skoleugerne på Murer, Anlægsstruktør, bygningsstruktør
& brolægger, Data & kommunikation,
Elektriker, Automatik & proces foregår uden for øen.
Her vil du som regel kunne bo på skolehjem.

Læs mere om muligheder for EUX på side X

Jeg kan rigtig godt lide at bruge mine hænder og jeg
synes, at det er fascinerende at se udviklingen fra et
stykke tømmer til et færdigbygget hus.
Der er god fremtid inden for håndværk og jeg glæder mig til at
blive en del af byggeriet her på Bornholm.
Anastazia Nicole Vang

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2022
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Jeg har altid været fascineret af motorer
og beskidte hænder, så derfor valgte jeg at
blive personvognsmekaniker.
Det er en uddannelse, der giver mig blod på tanden
og lyst til at stå op om morgenen.
Der er en masse fantastiske ting og altid noget
nyt at lære på uddannelsen.
Jeg vil være mekaniker og kunne godt finde på at
gå andre veje som fx motorcykel- eller
lastvognsmekaniker.
Victor Egeriis Persson
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hovedområde
teknologi, byggeri & transport (fortsætter)

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Metalræs

Uddannelsesretning

På Metalræs tilbringer du megen tid på vores
værksteder, hvor du får basal viden om teknologi,
maskiner, konstruktioner, mekanik og køretøjer og
øver det håndelag, som du får brug for som
mekaniker eller smed.

Du har valgt din uddannelsesretning. Gennem teori
og praktiske opgaver zoomer vi helt ind på dit
kommende fag og forbereder dig på dit
hovedforløb.

Metalræs er opdelt i følgende trin:
Intro: De første uger bruger vi til at skabe et godt
sammenhold mellem jer, men vi tager også fat på det
faglige arbejde og skal på virksomhedsbesøg.
Ude på værkstederne: Frem mod efterårsferien
arbejder vi med praktiske opgaver inden for metal og
auto på vores værksteder. Du stifter bl.a. bekendtskab
med svejsning og andre discipliner på
smedeværkstedet samt efterser, reparerer og
afprøver skolens gokarts.
Hvis I er mange elever på dit hold, deler vi jer op, så
du kommer til at arbejde med det, du mest brænder
for.
Undervejs vil der være samlede events for hele
EUD/EUX, hvor I skal komkurrere mod hinanden.
Prøv en anden uddannelse: I en uge skal du i praktik
på nogle af vores andre erhvervsuddannelser eller i en
virksomhed.

Forløbet slutter med eksamen i et grundfag samt
en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at
fortsætte på hvoedforløbet.

Hovedforløb
Du skal i praktik i en eller flere virksomheder. Hvis du
ikke finder praktikplads, tilbyder vi skolepraktik inden
for Smed og Personvognsmekaniker.
Størstedelen af forløbet er du i din praktikvirksomhed,
men der er også skoleuger. Skoleugerne på Smed
og Personvognsmekaniker ligger på Campus
Bornholm.
Skoleugerne på Lastvognsmekaniker foregår uden
for øen. Her vil du som regel kunne bo på skolehjem.

Læs mere om muligheder for EUX på side X

Forfra/bagfra: Arbejdet på værkstederne fortsætter.
Vi skærer gamle biler over og samler forenderne til ét
køretøj.
Prøver og eksamen: Efter jul skal du til mindre
afsluttende prøver i de praktiske færdigheder samt
eksamen i grundfag.
Undervejs i hele forløbet undervises du i dansk,
matematik samt bevægelse.
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EUX
EUX

- faglært med gymnasial eksamen

- det bedste fra to verdener

Med EUX tager du både en erhvervsuddannelse og en
gymnasial eksamen.
Du går ikke glip af noget fra erhvervsuddannelsen og bliver
udlært på lige fod med elever uden EUX, men oven i skal du
have flere fag på gymnasialt niveau.
En erhvervsuddannelse med EUX kan du enten bruge til at
få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående
uddannelse – herunder universitetet.
Du har de samme muligheder for at læse videre som alle
andre studenter.
Det kræver noget ekstra af dig at tage en EUX. Derfor skal
du være fagligt stærk, ambitiøs og indstillet på at yde en
stor indsats.
Dit EUX-forløb vil som regel begynde med et eller to
grundforløb på Campus Bornholm og fortsætte på en af
vores samarbejdsskoler uden for øen.

Spørg Bjarne
Hvis du overvejer at tage en erhvervsuddannelse
med EUX helt eller delvis på Campus Bornholm, er
du meget velkommen til at kontakte vores vejleder

Bjarne Bech:

28 55 81 09 ∙ bb@cabh.dk
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EUX inden for Teknologi, byggeri & transport
Hvis du vil tage en EUX inden for håndværk i byggebranchen, autobranchen eller industrien, kan
du tage grundforløb 1 og grundforløb 2 på Campus Bornholm.

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Kombi-X

Udannelsesretning

Du kommer i vores Kombi-X-klasse med alle
andre elever, som ønsker at tage en teknisk
erhvervsuddannelse med EUX.

Vi udbyder grundforløb 2 med EUX på alle de
uddannelser Campus Bornholm tilbyder
inden for hovedområdet Teknologi, byggeri
og transport.

Det betyder, at du har en fast gruppe af
kammerater, som du kan tage dine grundfag
på gymnasialt niveau sammen med.

Her har du matematik, fysik og teknologi eller
erhvervsinformatik på C-niveau.

På grundforløb 1 har du dansk, engelsk og
samfundsfag på C-niveau.

Du skal bestå alle C-fagene for at komme på
hovedforløb med EUX.

Hovedforløb
Dit hovedforløb med EUX skal du som hovedregel tage på en skole uden for øen. Campus Bornholm
samarbejder og koordinerer uddannelsesplaner med en række skoler - bl.a. CELF på Lolland Falster
- og hjælper dig med at komme godt videre til dit EUX-hovedforløb.
Vi udbyder EUX-hovedforløb på Smed, Tømrer og Personvognsmekaniker. Men vi opretter kun hold,
hvis der er tilmeldt nok elever. De senere år har det ikke været muligt.

EUX inden for Kontor, handel & forretningsservice
Det er muligt at tage grundforløb 1 med EUX på Campus Bornholm, men det indebærer visse
udfordringer, idet det ikke kan undgås, at nogle af dine EUX-timer overlapper med dine EUD-timer.
Derfor skal du altid kontakte vores studievejledning for en grundig snak, hvis du overvejer at tage en
uddannelse med EUX inden for området.

EUX inden for Fødevarer, jordbrug & oplevelser
Det er muligt at tage grundforløb 1 med EUX på Campus Bornholm, men det indebærer visse
udfordringer, idet det ikke kan undgås, at nogle af dine EUX-timer overlapper med dine EUD-timer.
Derfor skal du altid kontakte vores studievejledning for en grundig snak, hvis du overvejer at tage en
uddannelse med EUX inden for området.

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2022
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... desuden værd at vide
Adgangskrav
På www.ug.dk/adgangskrav finder du al information om, hvilke
adgangskrav du skal opfylde for at blive optaget på en
erhvervsuddannelse.

Ansøgning og optagelse
Alle ansøgninger om optagelse på en erhvervsuddannelse sker via
www.optagelse.dk
Her finder du også vejledninger, som guider dig gennem processen.
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, fungerer din
uddannelsesplan som ansøgning. Du skal gøre din uddannelsesplan
færdig inden 1. marts. Hvis du efter denne dato fortryder dit valg,
skal du kontakte os ... så finder vi nok en løsning.

Vil du læse videre?
Når du har gennemført din erhvervsuddannelse med eller uden EUX,
har du mange spændende muligheder for at videreuddanne dig.
Læs mere på www.ug.dk

Mentorordning
Du har mulighed for at få mentor-støtte, hvis din UU-vejleder eller
sagsbehandler vurderer, at det er en forudsætning for, at du kan
gennemføre din erhvervsuddannelse.

Økonomi
Når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed får du elevløn
– også når du er på skole.
På grundforløbet kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har
en uddannelsesaftale endnu.
Hvis du er i skolepraktik, får du skolepraktikydelse.

18

Campus Bornholm – fremtiden starter her

Yderligere info
Find yderligere info om erhvervsuddannelser på Campus Bornholm på

www.campusbornholm.dk/eud

Find yderligere generel info om erhvervsuddannelser på

www.ug.dk

Kontakt
EUD & VEU
Uddannelseschef Claus Jørgensen
clj@cabh.dk · 60 12 18 31
EUD - Teknologi, byggeri & transport
Uddannelsleder John Anker
ja@cabh.dk · 30 65 02 82
EUD - MAD & EUD Business
Uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup
mlk@cabh.dk · 41 91 98 76

Spørg Bjarne
Hvis du har spørgsmål om erhvervsuddannelserne
på Campus Bornholm, er du meget velkommen til
at kontakte vores vejleder Bjarne Bech:

28 55 81 09 ∙ bb@cabh.dk

Campus Bornholm på Facebook
facebook.com/campusbornholm
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