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Direktør  
astrid Dahl 
EuC sjælland

EuC sjælland 
jagtvej 2 
4700 næstved 
Dk Denmark 

Phone   +45  55 75 33 00 
Fax    +45  55 75 33 50 
E-mail   eucsj@eucsj.dk 
www.eucsj.dk
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- en af sjællands største udbydere af faglige  
  uddannelser til unge efter grundskolen  
  og efteruddannelse til voksne på arbejdsmarkedet.

EuC sjælland er:

•	 Et	uddannelsescenter	med	et	engageret	læringsmiljø.

•	 Et	professionelt	læringscenter.

•	 En	kompetent	samarbejdspartner	for	det	 
 omgivende erhvervsliv.

•	 En	aktiv	arbejdsplads	for	både	uddannelsessøgende	 
 og ansatte med et højt kvalitetsniveau og  
 samfundsmæssig involvering.
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EuC sjælland
   - et godt sted at være,  
        et godt sted at lære

Historie

EuC sjælland er en selvstændig, formel del af 
det offentlige uddannelsessystem i  
Danmark, som blev oprettet i 1999 ved en 
fusion mellem to tekniske skoler  
og en håndværkerskole. i 2003 blev  
EuC sjælland udvidet med to centre  
for arbejdsmarkedsuddannelser. 

i dag har EuC sjælland afdelinger  
i 4 store byer på sydsjælland og er  
en af sjællands største udbydere 
af faglige uddannelser og efterud-
dannelser til erhvervslivet. 

EuC sjælland har 300 ansatte 
til at betjene de omkring 8.000 
elever, studerende og kursister, 
som hvert år uddanner sig  
på EuC sjælland.

Ledelse

EuC sjælland ledes af en bestyrelse på 12 
medlemmer, som er bredt sammensat med 
repræsentation af lokalpolitikere,  
erhvervsog arbejdsgiverorganisationer, 
fagforeninger, de videregående uddannelser, 
elever og medarbejdere.

Direktør astrid Dahl har den daglige ledelse 
af institutionen og er ansvarlig for  
virksomheden over for bestyrelsen. 

Lokale uddannelsesudvalg

kontakten mellem EuC sjællands 
enkelte uddannelser og  
erhvervslivet er organiseret 
gennem lokale uddannelses-
udvalg, som består af lige mange 
repræsentanter for  
arbejdsgiver- og arbejdstager- 
organisationer og repræsentation 
fra skolens medarbejdere  
og elever. 

De lokale uddannelsesudvalg skal  
styrke samarbejdet mellem skolen og  
det lokale arbejdsmarked og rådgive  
skolen i forhold til uddannelser,  
undervisning	og	lærerkvalificering.

Værdigrundlag

EuC sjælland arbejder med 5 centrale  
værdier, som på alle områder indarbejdes  
i skolens strategiske overvejelser 
og praksis: respekt, åbenhed, 
kvalitet, kompetence  
og engagement.

AMU-kurser  
og efteruddannelser 
 – kompetencer til et arbejdsmarked i 
udvikling

aMu er arbejdsmarkedsuddannelser 
målrettet ufaglærte og faglærte voksne 
inden for både den private og  
offentlige sektor. 

EuC sjælland udbyder aMu-kurser  
inden for 14 forskellige jobområder 
som fx transport og logistik, Bygge og 
anlæg eller Vvs.  

inden for hver enkelt af de 14 områder 
tilbydes der over 20-30 specialkurser 
af 1-10 dages varighed. Et specialkursus 
kan fx være ”kørsel med vogntog”, 
”Energioptimering af boliger” eller 
”Biobrændsel”.

undervisningen foregår på hold, hvor alle deltagere  
bliver undervist i samme stofområde. Der veksles  
mellem teori og praksis med en del værksteds- 
undervisning. Et aMu-kursus afsluttes med et  
kursusbevis	eller	et	certifikat,	der	dokumenterer	 
kursistens nye kompetencer.

hvis en virksomhed har et uddannelsesbehov, der ikke 
kan blive dækket af aMu-kurserne, hjælper de erfarne 
konsulenter på EuC sjælland virksomheden ved at 
skræddersy	kurser	målrettet	virksomhedens	specifikke	
kompetencebehov.

EuC sjællands konsulenter tilbyder også virksomheder 
sparring vedr. medarbejder- og organisationsudvikling.

EUX  
- student og håndværker i én uddannelse

EuX er en erhvervsuddannelse som 
fx tømrer eller elektriker, kombineret 
med grundlæggende gymnasiale fag 
på et højt niveau. Eleverne kan lige nu 
vælge mellem fem eux-linjer, men EuC 
Sjælland	planlægger	at	udbyde	flere	 
erhvervsuddannelser som eux  
i fremtiden.

adgangskravet er, at eleven har  
bestået grundskolens 9. klasse.

uddannelsen tager ca. 4-5 år,  
afhængig af valg af håndværk.  
uddannelsen veksler mellem teori og 
praksis	og	er	sammensat	af	flere	skole-	
og praktikperioder. 

På skolen er uddannelsen tilrettelagt 
med tværfagligt projektarbejde, hvor grundfagene fysik, 
matematik, dansk og samfundsfag bliver inddraget i 
forskellige projekter, fx om bæredygtighed.

EuX afsluttes med studentereksamen i de  
gymnasiale fag og en svendeprøve i det valgte  
håndværksfag. Bagefter kan eleven arbejde som faglært 
håndværker eller søge ind på en videregående  
uddannelse på Erhvervsakademiet, ingeniørhøjskolen 
eller arkitektskolen.

EuC sjælland er den første skole, der udbyder denne 
uddannelse i hele region sjælland. 

Mission

EuC sjælland bidrager gennem uddannelse  
af unge og voksne til den samfundsmæssige  
vækst og udvikling og sikrer de uddannelsessø-
gende mulighed for aktiv medvirken i et  
demokratisk samfund.

Vision 2019

EuC sjælland er en stor, velkonsolideret skole, 
der i tæt dialog med virksomheder og  

myndigheder uddanner uddannelsessøgende til  
fremtidens regionale og globale arbejdsmarked.

EuC sjælland markerer sig som den bedste skole inden 
for sine kerneområder. skolen udmærker sig ved at 
være på forkant med:

- udviklingen hos de mest innovative virksomheder 
- den faglige og pædagogiske udvikling 
- den markedsmæssige udvikling

EuC sjælland har et bredt uddannelsesudbud og er 
en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads, 
hvor organisationen løbende udvikles gennem en 
fælles vision, værdier og ambitiøse mål.

Samfundsansvarlighed

EuC sjælland arbejder for at skabe de bedst 
mulige betingelser for mennesker og miljø både 
nu og i fremtiden. Vi uddanner fremtidens hånd-
værkere, eux- og htx-studenter til at blive fagligt 
dygtige og innovative med en grundlæggende 
forståelse for, hvordan arbejdet udføres på en  

         bæredygtig måde.

Det er EuC sjællands ambition at være en stærk  
samarbejdspartner på dette område over for  
virksomheder og øvrige interessenter.

Uddannelsesmiljø

undervisningen bygger på høj faglighed og kvalitet i 
mødet med kompetente og engagerede lærere.

På EuC sjælland udvikler alle elever, studerende 
og kursister deres faglige og personlige potential-
er i et åbent, trygt og inspirerende læringsmiljø. 
hver enkelt behandles med respekt, mulighed 
for	medindflydelse	og	krav	om	aktiv	deltagelse	i	
skolens tilbud.

Skolehjem

EuC sjælland har to skolehjem og tilbyder  
elever med mere end 5 kvarters rejsetid til  
uddannelsesstedet at bo på skolehjem. her kan 

de for en overkommelig husleje få et møbleret værelse, 
inkl. forplejning.

HTX Gymnasium 
– en teknologisk, naturvidenskabelig  
  studentereksamen

htX er en teknisk gymnasieuddannelse på 3 
år, som består af ½ års grundforløb og 2½ års 
studieretningsforløb. 

På grundforløbet får den studerende en grundig 
introduktion til obligatoriske fag som fx biologi, 
matematik eller teknologi samt et godt indblik i 
fagenes teorier og arbejdsmetoder.  

studieretningsforløbet består af de obligatoriske 
fag, en fagpakke med 3 fag der har indbyrdes 
sammenhæng, 1-4 valgfag, 1 teknikfag,  
studieområdet samt et afsluttende  
studieretningsprojekt.

uddannelsen er tilrettelagt med tværfagligt  
projektarbejde, som munder ud i en rapport 
og en mundtlig fremlæggelse med relation til 
udformningen af et konkret produkt.

htX giver adgang til korte videregående  
uddannelser	som	fx	finansøkonom	eller	laborant,	 
mellemlange videregående uddannelser som  
fx bioanalytiker eller bygningskonstruktør og lange 
videregående uddannelser som fx læge eller ingeniør.

Efter htX eksamen er der mulighed for at tage på 
studie- eller praktikophold i udlandet.

EuC sjælland udbyder htX i både næstved og køge 
med moderne laboratorier og værksteder.

EUD Erhvervsuddannelser 
– direkte adgang til arbejdsmarkedet som faglært

EuC sjælland udbyder over 30 erhvervsuddan-
nelser inden for 8 ud af de 12 hovedområder, 
der	findes	som	indgang	til	de	mange	erhvervsud-
dannelser i Danmark.

EuD er en erhvervsuddannelse for unge, der har 
afsluttet 9 år i grundskolen. ufaglærte voksne 
med erhvervserfaring har også mulighed for at 
tage en erhvervsuddannelse.

En erhvervsuddannelse er delt op i et grund-
forløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer 
ca. ½ år og afsluttes med et grundforløbsbevis. 
hovedforløbet varer ca. 3½-4 år og veksler  
mellem skole og praktik i en virksomhed.  
uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som 
bliver bedømt af en faglærer og  
2 eksterne censorer.

EuC sjælland indgår mange ansættelses- 
kontrakter med virksomheder, så eleverne på erhvervs-
uddannelserne kan få en praktikplads. skolepraktik er 
en alternativ mulighed. Der er også mulighed for at 
komme i praktik i udlandet.

uddannelserne er inddelt i trin og specialer, som giver 
alsidig muligheder for at bygge videre på sit uddannel-
sestrin eller for at videreuddanne sig. 

EUC Sjælland  
- Erhvervsuddannelsescenter


