Teknisk
EUD / EUX
- for dig, der kommer fra
9. eller 10. klasse

Kom godt i gang med din erhvervsuddannelse
Hvad er et grundforløb?

EUD eller EUX?

Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, begynder
du din ungdomsuddannelse med et halvt år på
grundforløb 1. Her vælger du en fagretning, som peger
i retning af de uddannelser, du interesserer dig for.

EUD står for erhvervsuddannelse og under
uddannelsen veksler du mellem skoleforløb og praktik
i en virksomhed. Efter uddannelsen er du faglært,
hvilket både giver direkte adgang til job og mulighed
for at tage en videregående uddannelse på fx et
erhvervsakademi.

I løbet af det halve år grundforløbet varer, bliver
du introduceret til en række forskellige fag, så du
får et godt grundlag for at vælge den helt rigtige
uddannelse.

EUX står for erhvervsfaglig studentereksamen.
Det er en kombination af en praktisk uddannelse
og en gymnasial uddannelse. EUX består af
både gymnasiale fag, skoleophold og praktik
i en virksomhed. I forhold til EUD har du færre
skoleophold, til gængæld er de længere. Derfor varer
en EUX ca. et år længere end en tilsvarende EUD.

På U/NORD har vi grundforløb 1 inden for mad og
oplevelser, fremtidens byggeri, benzin og spænding
samt bæredygtig teknologi. Du kan også vælge
EUX-forløb, hvor grundfagene er på gymnasialt
niveau. På den måde kan du tage en erhvervsfaglig
studentereksamen. På hjemmesiden unord.dk kan du
se, hvor de enkelte GF1 linjer bliver udbudt.

Med en EUX har du mulighed for at vælge mellem
job som faglært eller du kan fortsætte på en
videregående uddannelse på fx et universitet.

Efter grundforløb 1 vælger du den specifikke
erhvervsuddannelse, du brænder for, og fortsætter på
grundforløb 2, der også varer et halvt år.

Eksempel på et EUD-forløb
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Eksempel på et EUX-forløb
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/ Mad og oplevelser
Mad og oplevelser er grundforløbet for dig, der har lyst
til at være med i et forløb fuld af spændende projekter,
hvor det gennemgående tema er din egen fest. Det kan
for eksempel være din fødselsdag, fest for vennerne
eller en julefrokost.
Du lærer at planlægge festen i detaljer, så dine gæster
får en god oplevelse. Du lærer at at lave spændende,
sund og varieret mad, og samtidig lærer du om hygiejne,
ernæring, miljø, rengøring og vedligeholdelse.
Vi arbejder med temaer som at flytte hjemmefra,
Masterchef og Den Store Bagedyst.

Fagretningen peger mod disse uddannelser:
• Ernæringsassistent
• Gastronom
U/NORD / EUD / EUX 3

/ Benzin og spænding
Du kommer til at arbejde med biler, el og svejsning.
Vi gør biler klar til syn, lærer synsreglerne og arbejder
i værkstedet med den lærte teori inden for bremser,
ohms lov og meget andet.
Når bilen er synsklar, skal den sælges. Her arbejder vi med klargøring. I det sidste projekt skiller vi flere
biler ad i atomer. På den måde lærer vi alt om opbygning
og virkemåde.
I dansk arbejder vi med ekstern kommunikation ved
salg, manualer og videoer. I matematik arbejder vi
med temaerne: klar til salg - moms og fortjeneste,
cylindervolumen og effektformlen.

Fagretningen peger mod disse uddannelser:
• Mekaniker
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/ Fremtidens byggeri
Fremtidens byggeri og miljø er for dig, som har lyst til at
deltage i et forløb fuld af spændende projekter på tværs
af forskellige håndværksfag – det vil sige vvs, struktør,
tømrer, snedker, murer, maler og elektriker.
Du kommer til at bruge både dine hænder og dit
hoved til at løse praktiske opgaver i samarbejde med
dine holdkammerater. Undervisningen er bygget op
omkring et tværfagligt byggeprojekt, hvor du lærer at
samarbejde, udvikle dine egne ideer, dokumentere dit
arbejde og lave en tidsplan.

Fagretningen kan tages som EUD eller EUX, og
peger mod disse uddannelser:
• Elektriker
• Maler
• Murer
• Snedker
• Struktør
• Tømrer
• VVS-Energi
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/ Bæredygtig teknologi
og udvikling
Vi opretter et firmaet, hvor eleverne samles i sjak. Her
producerer vi for eksempel et skrog til en båd, udvikler el
til styretøj og bassin til at sejle i. Du kommer til at arbejde
inden for fagene bådebygger, elektriker, vvs-energi, og
tømrer.
Grundfagene passer til de praktiske fag. I matematik
arbejder vi med regnskab og materialeberegning. I
dansk arbejder vi med brugsanvisning, reklamation og
markedsføring.
Fagretningen kan tages som EUD eller EUX, og
peger mod disse uddannelser:
• Bådebygger
• Elektriker
• Tømrer
• VVS-Energi
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/ Tekniske erhvervsuddannelser på U/NORD
Ambulancebehandler
Bådebygger
Elektriker - også som EUX
Ernæringsassistent
Gastronom
Industrioperatør
Maler
Mekaniker
Murer
Serviceassistent
Snedker
Struktør
Tømrer - også som EUX
VVS-Energi
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U/NORD har afdelinger i Lyngby, Hillerød, Frederikssund og Helsingør, og vi tilbyder forskellige
ungdomsuddannelser.
Fælles for alle vores afdelinger er, at de rummer flere forskellige uddannelser. På den måde
får du og dine klassekammerater en hverdag i et studiemiljø med mange forskellige unge
mennesker. En hverdag, som er første skridt på vej mod dine drømme for fremtiden.

Læs mere om uddannelserne på vores hjemmeside www.unord.dk
Tilmeld dig på www.optagelse.dk

Her finder du uddannelserne:
Hillerød
Milnersvej 48
3400 Hillerød
Tlf: 48 29 00 00
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Frederikssund
Heimdalsvej 1
3600 Frederikssund
Tlf: 88 52 64 50

Helsingør
Rasmus Knudsens Vej 9
3000 Helsingør
Tlf: 48 29 00 00

