ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

”Jeg har valgt
EUX for at have
flere muligheder i
fremtiden.
Jeg vil gerne være
smed, og måske bygge
oven på med en uddannelse inden for teknologi og IT”

EUX
Awad Amoura

TEKNISKE UDDANNELSER

Med EUX behøver du ikke at vælge imellem en
erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen
– her får du begge dele.
Fremtiden starter her

Det behøver ikke
være enten eller...
Er du ved at være færdig med 9. eller 10. klasse, og er du usikker
på, om du skal tage en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Så er EUX – en erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen – lige dig!
EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til en
toårig gymnasial uddannelse. Du får samme erhvervsfaglige
kompetencer som elever uden EUX, men med en EUX-eksamen
får du også det, man kalder ’generel studiekompetence’. Det
betyder, at du kan fortsætte på en videregående uddannelse
fx på et erhvervsakademi eller universitet - eller du kan få et job
som faglært.
Med EUX får du viden og kompetencer, som vil komme dig
til gavn i fremtiden, fordi du både kan anvende teoretisk og
praktisk viden. Det er en stærk kombination, der i stigende grad
efterspørges på arbejdsmarkedet, og det giver dig et godt afsæt
til spændende job- og karrieremuligheder.

Hvad kræves der af dig?
Det kræver selvfølgelig noget 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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EUX uddannelsens opbygning
En teknisk erhvervsuddannelse med EUX består af et grundforløb i to dele på samlet op til 40 uger (1 skoleår) og et hovedforløb på 2-4 år.

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

Grundforløb
1. del

Andre under 25 år

20 uger

Grundforløb
2. del

Hovedforløb – vekslen ml. praktik og skole

Grundforløb
2. del

Hovedforløb – vekslen ml. praktik og skole

20 uger

3 - 4 år

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller et år derefter),
er det første år af din uddannelse opdelt i to dele, grundforløb 1
og grundforløb 2.
Hvis du har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden,
begynder du direkte på grundforløb 2.
Vær opmærksom på, at du skal have bestået fag på C-niveau for
at blive optaget på hovedforløbet. Hvis du ikke har gennemført
fag på de rette niveauer, kan du fx tage dem på VUC. Vores
uddannelsesvejledere kan fortælle dig mere om reglerne.
Er du fyldt 25 år, kan du kontakte os og få vurderet dine kompetencer. På denne baggrund tilrettelægger vi din uddannelse.
Du kan vælge EUX ved tilmelding eller inden for de første 14
dage i grundforløbets 1. del.

Hvis du starter på EUX kan du godt flytte til en almindelig
erhvervsuddannelse (EUD), men ikke omvendt.
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EUX grundforløb 1 – fagretning
På grundforløb 1 vælger du en fagretning. På Campus Bornholm kan
du vælge imellem fagretningerne Den Smarte Dome eller Metalræs,
alt efter hvilke fagområder du interesserer dig for. Læs mere om
fagretningerne i Campus Bornholms EUD uddannelsesbrochure
– på www.campusbornholm.dk
Når du afslutter EUX grundforløb 1, skal du til eksamen i et grundfag.

EUX grundforløb 2 – uddannelsesretning
På grundforløb 2 vælger du din uddannelsesretning, og her har du
grundfag og fag, som retter sig særligt imod den uddannelse, du har
valgt.
Når du afslutter EUX grundforløb 2, skal du til eksamen i et grundfag
og bestå en grundforløbsprøve.
Du kan tage følgende grundforløb 2 under hovedområdet Teknologi,
Byggeri og Transport:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlægsstruktør mv.
Automatik og proces
Data og kommunikation
Elektriker
Elektronik og svagstrøm
Industritekniker
Lastvognsmekaniker
Murer
Personvognsmekaniker
Smed
Tømrer
VVS

Fagene på grundforløbene
På grundforløbene har du en række fag på C-niveau, når du har valgt
EUX. Fælles for alle uddannelserne er fagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Derudover får du uddannelsesspecifikke fag
på C-niveau.
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Hovedforløb og praktikplads
Efter grundforløbet skal du have en praktikplads i en virksomhed for at færdiggøre din EUX-uddannelse. Der er interesse for
elever med EUX, og Campus Bornholm har indgået aftale med
bornholmske virksomheder, som tilbyder praktikpladser til
EUX elever.
Når din praktikpladsaftale er godkendt, meldes du til hovedforløbet inden for din uddannelse. Uddannelsens hovedforløb
veksler mellem praktik og skoleophold. Skoleopholdet kan du
tage på Campus Bornholm eller en anden skole – alt efter hvilken uddannelse, du vælger. Du kan også finde din praktikplads
på Bornholm og tage skoleopholdene på en anden erhvervsskole. Under skoleophold ovre kan du bo på skolehjem.
Hvis du ikke finder en praktikplads, kan du for nogle uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik på Campus
Bornholm.

EUX eksamen
Før din EUX-uddannelse kan afsluttes, skal du bestå en svendeprøve, mundtlige og/eller skriftlige eksamener i seks gymnasiale fag, en større skriftlig opgave samt mundtlig eksamen i et
skriftligt eksamensprojekt.
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Teknisk EUX forløb

EUX Smed – hele uddannelsen
på Bornholm
I skoleåret 2017/18 udbyder Campus Bornholm hovedforløbet
EUX Smed.
Grundforløbet på EUX Smed varer op til 1 år. Herefter fortsætter du på hovedforløbet, som typisk varer 4 år. Det vil sige, at
den fulde EUX Smedeuddannelse varer 4 ½ til 5 år.

Fag på EUX Smed
Ud over den faglige, praktiske og teoretiske undervisning, skal
du også have en række gymnasiale fag:
EUX grundforløb 1

EUX grundforløb 2

Dansk C
Fysik C
Engelsk C
Matematik C
Samfundsfag C
Teknologi C
		
		
		
		
		
		

EUX hovedforløb
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Kemi C
Matematik B
Teknikfag A
Valgfag (løft af niveau i et fag)
Større skriftlig opgave
Eksamensprojekt

Videre uddannelse
Når du har gennemført uddannelsen, kan du vælge at tage en
videregående uddannelse på fx et erhvervsakademi.
EUX åbner op for, at du kan læse videre til fx maskinmester
eller civilingeniør.

Tilmelding til EUX-uddannelsen
Du tilmelder dig EUX på www.optagelse.dk

7

Vil du vide mere om EUX?
Kontakt vores uddannelsesvejleder
eller se på www.ug.dk

Teknologi, Byggeri og Transport
Minervavej 2, Rønne

Michael Darkó
Vejledningskoordinator
md@cabh.dk · 3065 0229

John Anker
Uddannelsesleder
ja@cabh.dk · 3065 0282

www.campusbornholm.dk

