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En erhvervsuddannelse  
er en praktisk uddannelse,  
der retter sig mod et erhverv. 

Et godt sted at være,  
et godt sted at lære!

ERHVERVS 
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BYGNINGSMALER
Uddannelsens varighed:  
Bygningsmaler 3 år og 3 mdr.  -  4 år og 9 mdr.

På bygningsmaleruddannelsen får du en grundlæggende 
viden om farver, stil, materialer og forskellige 
maleteknikker. Du lærer om malerarbejdets mange faser; 
lige fra dialog med kunden til tapetsering, maling eller 
lakering af overfladen, der kan være murværk, træværk 
eller metalflader. 

En vigtig del af arbejdet består af at rådgive kunder om valg 
af materialer, farver og andre produkter.  
Som bygningsmaler kan du specialisere dig inden for et 
specifikt område, eksempelvis særlige maleteknikker.

Uddannelsen kræver, at du har sans for stil, farver, og 
detaljer. Du skal være serviceminded og samarbejdsvillig, 
samt være tilpas med både inden- og udendørs arbejde.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat i private 
malerfirmaer, og kan arbejde på større byggepladser.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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Uddannelsens varighed:  
Murer 3 år og 5 mdr.  -  3 år og 11 mdr. 

På mureruddannelsen lærer du at forstå byggeprocesser 
og konstruktioner gennem arbejdet med forskellige 
materialer som fliser, mursten og teglsten. Du får viden  
om bygning og vedligeholdelse af stenhuse, mens du lærer 
at støbe sokkel og gulv, arbejde med tagsten, pudse facader 
og opsætte fliser på vægge eller gulve. 

Som murer vil du arbejde med renovering af  
eksisterende bygninger, tilbygninger eller nybyggeri.  
En vigtig del af arbejdet består af at læse arbejdstegninger 
og bygge nøjagtigt herefter.

Uddannelsen kræver, at du har god fysik, er praktisk anlagt 
og er indstillet på at arbejde både inden- og udendørs.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat hos en 
murermester eller entreprenørvirksomhed.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed. 
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Uddannelsens varighed:  
Tømrer 3 år og 9 mdr.  -  4 år 
Tækkemand 3 år og 9 mdr.  -  4 år 
Gulvlægger 3 år og 9 mdr.  -  4 år

På træfagenes byggeuddannelse lærer du at bygge 
og arbejde med forskellige materialer; hovedsageligt 
træ. En vigtig del af arbejdet består af rådgivning af 
kunder, i forhold til materialernes kvalitet og pris.

Tømrer 
Som tømrer vil dit arbejde især bestå af opsætning, 
renovering og vedligeholdelse af byggeri.  
Du vil lægge gulve og opsætte lofter og gipsvægge, men 
også udføre varmeisolering og indsætte vinduer og døre. 

Uddannelsen kræver, at du har god fysik, og kan lide at 
arbejde både inden- og udendørs. Det er også vigtigt, at du 
kan samarbejde på tværs af faggrupper.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat i mindre 
virksomheder, og du arbejder i byggebranchen.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.

TRÆFAGENES 
BYGGEUDDANNELSE se mere side 38



11

BYG
G

E O
G

 AN
LÆ

G

ANLÆGS-,  
BYGNINGSSTRUKTØR OG BROLÆGGER
Uddannelsens varighed:  
Anlægsstruktør 3 år og 6 mdr.  -  4 år 
Bygningsstruktør 3 år og 6 mdr.  -  4 år 
Brolægger 3 år og 6 mdr.  -  4 år

Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om 
store byggerier, og du vil lære at arbejde med forskellige 
materialer efter plantegninger. Du lærer også at arbejde 
sammen med andre faggrupper.

Anlægsstruktør 
Som anlægsstruktør får du viden om det indledende 
arbejde på byggepladsen, da det er din opgave, at gøre klar 
til byggeri. Her arbejder du med at grave, flytte og planere 
jorden, mens du lærer at lægge dræn, støbe fundamentet i 
beton, og lægge betonbelægning. Du vil lære, at etablere 
fortove og cykelstier, bygge veje og jernbaner, samt arbejde 
med etablering af kloak og forsyningsledninger.

Bygningsstruktør 
Som bygningsstruktør vil du oftest arbejde med 
byggeri over jorden.  Du vil lære, at bygge boliger, 
skoler, broer og skabe andre bygningsværker i 
beton. I løbet af uddannelsen opnår du viden om 
de materialer, der bruges til byggeri, mens du lærer 
om sikkerhed på byggepladsen.

Brolægger 
Som brolægger får du viden om flisebelægninger, og 
udsmykningsopgaver i beton, brosten og kantsten til veje, 
torve og pladser.  Du vil lære, at udføre granitbrolægning 
og andre belægninger på bl.a. gader og indkørsler.

Uddannelsen kræver, at du har god fysik, da arbejdet er 
fysisk krævende. Du skal også være indstillet på at arbejde 
udendørs hele året og under skiftende vejrforhold.

Som færdiguddannet anlægsstruktør, bygningsstruktør eller 
brolægger kan du blive ansat hos kommuner eller hos 
private byggefirmaer.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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STUKKATØR
Uddannelsens varighed:  
Stukkatør 3 år og 9 mdr. 

På stukkatøruddannelsen lærer du at forme eller støbe i 
gips, kalk og beton, samt at opsætte det færdige arbejde. I 
løbet af uddannelsen, vil du opnå viden om digital tegning, 
materialeforståelse og stukteknik. 

Du vil arbejde med at udføre og vedligeholde både inden- 
og udendørs gipsudsmykninger, samt reparere altaner og 
rækværk. Der anvendes primært ikke maskiner, og dine 
vigtigste værktøjer er hammer, spartel og tommestok. 

Uddannelsen kræver, at du har kunstnerisk sans og kan 
tegne, samt at du besidder en interesse for historie.  
Desuden må du ikke lide af højdeskræk, da meget  
af arbejdet foregår på stilladser.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat på små 
værksteder.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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ELEKTRIKER
Uddannelsens varighed:  
Elektriker 1 4 år 
Elektriker 2 4 år og 6 mdr.   

På elektrikeruddannelsen lærer du at reparere og  
installere forskellige elektriske anlæg, og  
computerstyrede el-systemer. På begge specialer  
får du viden om forskellige installationsteknikker,  
bygningsautomatik og kommunikationsteknik.

Dine arbejdsopgaver vil variere, alt efter hvilket speciale  
du vælger. Du kan eksempelvis arbejde med at skabe 
strøm til belysning og varme i private hjem eller styre og 
vedligeholde større it- og overvågningsanlæg.

Uddannelsen kræver, at du har logisk sans, samt er god 
til it og matematik. Det er vigtigt, at du er serviceminded, 
da arbejdet også består af at rådgive kunder om valg af 
elektriske løsninger.

Som færdiguddannet kan du blive ansat i offentlige 
virksomheder eller hos en privat el-installatør. 
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DATA OG KOMMUNIKATION
Uddannelsens varighed:  
It-supporter  4 år og 6 mdr. 
Datatekniker med speciale i infrastruktur 5 år 
Datatekniker med speciale i programmering 5 år

Data- og kommunikationsuddannelsen giver dig en 
grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag 
it-systemer. Her lærer du om installation, fejlfinding og 
vedligeholdelse af bl.a. it-udstyr og netværk.

Du vil også arbejde med rådgivning inden for 
it-produkter og -løsninger. Dine arbejdsopgaver vil  
variere, alt efter hvilket speciale du vælger.

Uddannelsen kræver, at du løbende holder din tekniske 
viden opdateret, fordi udviklingen inden for it-området  
går hurtigt. Du skal være serviceminded og  
detaljeorienteret. Desuden er en fordel, hvis du er stærk i 
matematik og engelsk.

Som færdiguddannet kan du blive ansat i offentlige  
eller private virksomheder.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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VVS-ENERGI
Uddannelsens varighed:  
VVS-installationstekniker     3 år og 9 mdr. 
VVS-energispecialist       4 år og 3 mdr. 
VVS og blikkenslager       4 år og 3 mdr. 
Ventilationstekniker      4 år og 3 mdr.

På VVS-energiuddannelsen lærer du om vandinstallationer, 
ventilation, centralvarme og miljøvenlige energiløsninger. 

VVS-installationstekniker 
Som VVS-installationstekniker lærer du om teknisk 
projektstyring og installationsteknikker. Specialet  
udstyrer dig med en bred kompetenceprofil.

Du arbejder med montering af vand-, varme- og  
afløbsinstallationer, og måler på el-tekniske komponenter. 
Arbejdet omfatter også, at du vejleder kunder om drift 
og vedligehold. 

VVS-energispecialist 
Som VVS-energispecialist lærer du om energi-
effektive løsninger og miljørigtig opvarmning. 

Du vil bl.a. arbejde med at installere  
kombinationsanlæg, hvor traditionelle varme-
anlæg kombineres med vedvarende energi.  
Gennem måling og beregning finder du 
frem til energibesparelser og energitekniske 
løsninger.  Arbejdet omfatter også, at du  
rådgiver kunder inden for energioptimering. 

VVS og blikkenslager 
Som VVS og blikkenslager lærer du om tage og facader, 
samt løsning af mindre VVS-opgaver. Du vil fremstille og 
udføre tag- og facadearbejde, mens du arbejder med 
forskellige materialer og nye teknologier - eksempelvis 
energiproducerende tagbeklædning. 

Uddannelsen kræver, at du har logisk sans, en interesse for 
teknik og it, samt er god til matematik.

Som færdiguddannet vil du oftest blive ansat hos  
installations- og blikkenslagervirksomheder eller  
energiselskaber inden for industrien og byggebranchen.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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SMED
Uddannelsens varighed:  
Smed (bearbejdning)  2 år 
Svejser  2 år og 6 mdr. 
Energiteknik 4 år 
Klejnsmed 4 år 
Smed (rustfast)  4 år  
Smed (maritim) 4 år

På smedeuddannelsen lærer du om forarbejdningen af 
metal, og om deres forskellige egenskaber.  
Uddannelserne kræver, at du har fysik til at kunne klare 
belastende arbejdsstillinger. 

Svejser 
Som svejser lærer du, at lave specielle svejsninger, mens 
du tilskærer og sammenføjer alle former for metaldele. 
Gennem uddannelsen opnår du forskellige certifikater, som 
giver tilladelse til at svejse på komplicerede 
opgaver med særlige krav til eksempelvis 
belastning og tryk. Som færdiguddannet 
svejser bliver du oftest ansat i virksomheder, 
som arbejder med svejsning af rørledninger, i 
smedevirksomheder eller på boreplatforme. 
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed. 

Klejnsmed 
Som klejnsmed lærer du, om de forskellige 
ståltyper, samt hvordan du fremstiller både 
større og mindre konstruktioner i jern og 

stål. Du laver alt fra boreplatforme og broer, til detaljer på 
havelåger og vejrhaner.  Du lærer om robotteknologi, og 
hvordan du kan anvende computerstyrede maskiner til 
arbejdsprocesser, mens dine konstruktioner udføres efter 
3D-tegninger.  

Smed (rustfast) 
Som rustfast smed lærer du, at bearbejde rustfrit stål, 
kobber og aluminium. Du arbejder med nye teknologier og 
processer, mens du fremstiller alt fra medicinale fabrikker 
til industriens konstruktioner ved at svejse, bore, skære 
og efterbehandle rustfrie materialer. Du lærer at læse og 
arbejde ud fra 3D-tegninger. 

Som færdiguddannet smed bliver du oftest ansat hos 
smedevirksomheder, maskinfabrikker eller boreplatforme.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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INDUSTRITEKNIKER
Uddannelsens varighed:  
Industriassistent       2 år 
Industritekniker - maskin     4 år 
Industritekniker - produktion     5 år og 6 mdr.

På industriteknikeruddannelsen lærer du om industri- 
maskiner, og hvordan de forskellige typer installeres og 
repareres. Mange maskiner er computerstyrede, og derfor 
vil du også få kendskab til programmering.

Du arbejder bl.a. med datastyret bearbejdning,  
kvalitetssikring, samt udvikling af nye produkter og  
maskiner. Som industritekniker er du med til at  
vedligeholde og fremstille de store maskiner, som  
skibsmotorer og industrirobotter. 

Alt efter hvor du bliver ansat, vil dine arbejdsopgaver 
variere meget.

Uddannelsen kræver, at du har en interesse i teknik 
og maskiner, mens du er praktisk anlagt. Du skal være 
serviceminded og kunne samarbejde med andre.

Som færdiguddannet vil du oftest arbejde hos større 
virksomheder inden for jern- og metalindustrien.  
Du kan blive ansat hos metal- og maskinfabrikker  
eller skibsværfter.
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FRISØR
Uddannelsens varighed:  
Frisør 4 år

 

På frisøruddannelsen lærer du at vaske, klippe og farve hår, 
samt at udføre kreative stylinger. 

Du arbejder med de nyeste trends, klippe- og 
farveteknikker, mens du opnår viden om de produkter, der 
anvendes. Du skal også arbejde med ekstensions, makeup 
og farvning af bryn og vipper.

En vigtig del af arbejdet består af at rådgive kunder om 
pleje af deres hår, samt hvilke frisurer, der passer til dem 
personligt. 

Uddannelsen kræver, at du kan lide at arbejde med mode, 
at du er kreativ og har sans for former og farver, samt 
at du følger med i nye trends og teknikker inden for 
hårmode. 

Du skal desuden kunne lide at arbejde og kommunikere 
med mennesker, og du skal være serviceminded. Det er 
også vigtigt, at du har god fysik, da arbejdet som frisør er 
fysisk krævende.

Som færdiguddannet vil du oftest blive ansat i større eller 
mindre saloner.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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SER
VICEFAG

TANDKLINIKASSISTENT
Uddannelsens varighed:  
Tandklinikassistent 3 år 

På tandklinikassistentuddannelsen lærer du om 
pleje af tænder og tandkød, samt om forebyggelse af 
tandsygdomme. Du får en grundlæggende viden om de 
forskellige instrumenter og materialer, og hvordan du gør 
disse klar til tandlægens behandling. Du vil blive undervist i 
bl.a. anatomi og psykologi, og du lærer også at tage  
røntgenbilleder og aftryk. 

En vigtig del af arbejdet består af at tage imod patienter, 
passe telefon og bestille materialer.

Uddannelsen kræver, at du er god til at kommunikere med 
andre mennesker, og planlægge opgaver. Du skal både være 
i stand til at arbejde selvstændigt, og sammen med andre.

Som færdiguddannet vil du oftest blive ansat hos private 
tandklinikker eller hos den kommunale tandplejeordning 
ved skoler. 
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PERSONVOGNSMEKANIKER
Uddannelsens varighed: 
Personvognsmontør  2 år
Personvognsmekaniker  4 år

På personvognsmekanikeruddannelsen lærer du at foretage 
fejlsøgninger og reparere skader på personbiler. Du vil få et 
grundigt kendskab til biler under 3.500 kg.   
Arbejdet er primært på mekaniske, elektroniske og digitale 
systemer. 

Personvognsmekaniker 
Som personvognsmekaniker vil du arbejde med teknisk 
fejlfinding og reparationer af motorer, styretøj og bremser, 
ligesom du vil arbejde med kompliceret elektronisk og 
digital fejlfinding på bilens systemer. En vigtig del af arbejdet 
omhandler, at du selv planlægger reparationsmuligheder 
og rådgiver kunder, for at finde frem til den bedste løsning. 
Grundet bilens indhold af elektronik og it, vil du anvende 
computere som en stor del af arbejdet. 

Uddannelsen kræver, at du har god fysik, da du arbejder 
i mange forskellige arbejdsstillinger. Du skal være 
detaljeorienteret og god til at arbejde selvstændigt, samt 
planlægge dine opgaver. 

Som færdiguddannet vil du oftest blive ansat hos 
autoværksteder eller autoforhandlere.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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VEJGODSTRANSPORT
Uddannelsens varighed: 
Godschauffør 3 år
Tankbilchauffør 3 år
Renovationschauffør 3 år
Flyttechauffør  3 år
Kørselsdisponent 4 år  -  4 år og 6 mdr.

På vejgodstransportuddannelsen lærer du at køre og 
vedligeholde de store køretøjer. 

Gods-, tankbil-, renovations- og flyttechauffør 
Som chauffør lærer du at køre lastbil, tankvogn og kran-
bil. Du får viden om, hvordan du kører på en miljørigtig 
og trafiksikker måde, mens du laster og transporterer 
forskellige slags materialer og inventar.

Dine opgaver omfatter pakning og emballering af gods, og 
du sørger for at lasten er ordentlig fastgjort, så den altid 
når sikkert frem. Du arbejder også med at 
planlægge ruter, og har fokus på at overholde 
love og regler.

En vigtig del af arbejdet er kundebetjening, da 
du ofte henter og leverer varer hos kunderne.

Kørselsdisponent 
Som faglært chauffør kan du videreuddanne dig til 
kørselsdisponent.  Her lærer du om kvalitetsstyring og 
procesoptimering. Du arbejder med den daglige drift og 
ledelse inden for transport, som også omfatter forhandling 
med leverandører og kunder.

Uddannelsen kræver, at du har interesse for transport, er 
serviceminded og kan overholde tidsplaner.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat i 
vognmandsfirmaer og fragtmandsvirksomheder.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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LAGER OG TERMINAL
Uddannelsens varighed: 
Lagermedhjælper     1 år og 6 mdr.
Lager og logistik      3 år
Lager og transport      3 år
Lager og terminaldisponent      4 år  -  4 år og 6 mdr.

På lager- og terminaluddannelsen opnår du en  
grundlæggende viden om transport, opbevaring, styring af 
lagerbeholdning og forskellige it-redskaber. Du lærer også 
at køre gaffeltruck.

Lager og logistik 
Som lager- og logistikoperatør lærer du om lagerstyring  
og logistik. Du arbejder med at effektivisere logistik- 
processer gennem styring af indkøb, distribution og  
forsyning hos virksomheder. Du vil anvende it-lagerstyring 
og andet udstyr til at emballere og forsende varer.

Lager og transport 
Som lager- og transportoperatør lærer du  
om de praktiske funktioner, der findes på  
virksomheders lagre. Du anvender transport-
vogne og gaffeltruck til at transportere og 
stable varer, som du også modtager, pakker  
og tæller op. 

Lager- og terminaldisponent 
Som lager- og terminaldisponent lærer du at stå for  
den daglige drift af et lager. Du arbejder med transport, 
kvalitetsstyring og distribution af varer.  
Dine arbejdsopgaver kan også omfatte kundebetjening. 

Uddannelsen kræver, at du har logisk sans, er god til 
opgaveplanlægning og kan samarbejde med andre.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat 
hos lagervirksomheder, godsterminaler og 
stormagasiner eller supermarkeder.
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KRANFØRER
Uddannelsens varighed: 
Kranfører 3 år
Kørselsdisponent  4 år  -  4 år og 6 mdr.

På kranføreruddannelsen lærer du om transport og 
håndtering af gods, samt om de forskellige typer af 
kranarbejde.

Kranfører 
Som kranfører lærer du, at køre lastbil med kran, som 
du bruger til at laste, transportere og aflæsse forskellige 
former for gods. Du beregner, hvordan kranen styres, og 
anvender din viden til at flytte store genstande på eksem-
pelvis byggepladser. Du vil også arbejde med at efterse 
og vedligeholde kranen. En vigtig del af dit arbejde er 
ruteplanlægning, så du kan overholde regler for køre- og 
hviletid.

Kørselsdisponent 
Som faglært kranfører, kan du videreuddanne dig til 
kørselsdisponent.  Her lærer du om kvalitetsstyring og 
procesoptimering. Du arbejder med den daglige drift og 
ledelse inden for transport, som også omfatter forhandling 
med leverandører og kunder.

Uddannelsen kræver, at du har interesse for transport og 
teknik, samt kan arbejde selvstændigt. Det er også vigtigt, 
at du har fokus på sikkerhed og kan overholde tidsplaner.

Som færdiguddannet bliver du oftest ansat hos kranfirmaer, 
entreprenør- og byggevirksomheder eller hos vognmænd.
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BUSCHAUFFØR I 
KOLLEKTIV TRAFIK

TURIST-
BUSCHAUFFØR

Uddannelsens varighed: 

Buschauffør     1 år og 6 mdr. 
Buschauffør i kollektiv trafik     3 år 
Kørselsdisponent     4 år  -  4 år og 6 mdr.

På buschaufføruddannelsen lærer du, at køre bus på en 
sikker og økonomisk måde. 

Buschauffør i kollektiv trafik
Som buschauffør i kollektiv trafik udfører du forskellige 
buskørsler i byer og i landdistrikter. En vigtig del af  
arbejdet består af kundebetjening, når du kontrollerer 
billetter og informerer passagererne.

Du vil også arbejde med almindeligt eftersyn af bussen, og 
rette mindre driftsfejl.

Kørselsdisponent 
Som faglært buschauffør kan du videreuddanne dig til 
kørselsdisponent. Her lærer du om kvalitetsstyring og 
procesoptimering. Du arbejder med den daglige drift og 
ledelse inden for transport, som også omfatter forhandling 
med leverandører og kunder.

Uddannelsen kræver, at du er serviceminded, er tilpas med 
skiftende arbejdstider og har en interesse for transport.

Som færdiguddannet vil du oftest blive ansat hos bus-  
og rutebilselskaber, hvor du arbejder inden for bybustrafik 
og handicapkørsel.

Uddannelsens varighed:

Turistbuschauffør 2 år og 6 mdr. 
Kørselsdisponent 4 år  -  4 år og 6 mdr.

På turistbuschaufføruddannelsen lærer du, at køre 
turistbus i både Danmark og i udlandet, mens du opnår 
viden om, hvordan en turistbustur gennemføres. 

Turistbuschauffør  
Som turistbuschauffør yder du kundeservice, når du 
hjælper med bagage og information, mens du sørger 
for passagerernes sikkerhed. Du arbejder også med 
din viden om internationale regler, og planlægger ruter 
baseret på by- og vejkort.

Kørselsdisponent 
Som faglært buschauffør, kan du videreuddanne dig til 
kørselsdisponent.  Her lærer du om kvalitetsstyring og 
procesoptimering. Du arbejder med den daglige drift og 
ledelse inden for transport, som også omfatter forhand-
ling med leverandører og kunder.

Uddannelsen kræver, at du er serviceminded, er  
tilpas med skiftende arbejdstider og har en interesse 
for transport.

Som færdiguddannet vil du oftest blive ansat hos  
vognmandsvirksomheder inden for turistkørsel.  
Du kan også vælge opstart af egen virksomhed.
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EUX - ERHVERVSFAGLIG 
STUDENTEREKSAMEN

På EUC Sjælland har du mulighed for at tage  
følgende erhvervsuddannelser med EUX:

 
EUX elektriker 
  5 år 

EUX tømrer 
 4 år og 6 mdr.  -  5 år

Har du vilje, lyst og energi til både at blive student og  
faglært på samme tid, så skal du vælge en  
erhvervsuddannelse med EUX.

Med en EUX i bagagen, er du godt rustet til både  
erhvervslivet og til at studere på en  
videregående uddannelse.

Med EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse  
med en gymnasial eksamen. EUX indeholder  
gymnasiale fag og niveauer, der i omfang svarer til  
en toårig gymnasial uddannelse. 

Når du er færdig med uddannelsen, kan du enten arbejde 
som faglært eller videreuddanne dig på samme vilkår som 
personer med en gymnasial uddannelse. 

En erhvervsuddannelse med EUX består af både praktik 
og den fulde skoleundervisning fra den valgte  
erhvervsuddannelse. Grund- og valgfag, samt lignende  
fag på erhvervsuddannelsen, er erstattet af fag  
på gymnasialt niveau. 

Undervejs i din erhvervsfaglige studentereksamen skal  
du gennemføre:

• Dansk på A-niveau

• Engelsk på B-niveau

• Matematik på mindst C-niveau 

• Samfundsfag på mindst C-niveau

• To flerfaglige projektforløb på et erhvervsområde,  
 hvor du arbejder med problemstillinger  
 fra virkeligheden

• Et skriftligt erhvervsområdeprojekt, hvor der indgår  
 mindst et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i  
 kombination med fag fra erhvervsuddannelsen

Udover ovenstående er der yderligere et antal fag på  
A-, B- eller C-niveau. Fagene afhænger af den  
erhvervsuddannelse, du har valgt

Du opnår svendebrev i erhvervsuddannelsen,  
og får derudover et EUX-bevis.

EUX ELEKTRIKEREUX TØMRER
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AT TAGE EN  
ERHVERVSUDDANNELSE
En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der 
retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem 
undervisning på skole og perioder med praktik. 

Virksomhedspraktikken udgør mindst halvdelen af 
uddannelsestiden, og det er her, hvor du lærer at arbejde i 
faget og opnår rutine. 

På skolen lærer du teorien og arbejder praktisk med 
faget i værkstedet, salonen og på klinikken. Du undervises 
i grundfag, fagteori, udarbejder projektopgaver og løser 
praktiske opgaver gennem den lærte teori. 

For hver uddannelse er det nøje beskrevet, hvad du skal 
lære på skolen, og hvad du skal lære i praktikken. Der er 
således tre parter, som samarbejder om din uddannelse; 
dig selv, skolen og virksomheden.

Grundforløb og hovedforløb 
En erhvervsuddannelse er sammensat af et grundforløb 
og et hovedforløb. Grundforløbets anden del (GF2) er de 
første 20 ugers undervisning på den valgte uddannelse. 
Under hovedforløbet veksles der mellem skoleophold og 
praktik. 

Vil du eksempelvis være tømrer, skal du søge ind på  
træfagenes byggeuddannelse. Et bestået grundforløb 
på træfagenes byggeuddannelse åbner mulighed for at 
fortsætte uddannelse til enten tømrer, gulvlægger eller 
tækkemand. 

Du skal indgå en uddannelsesaftale om praktikplads  
(ansættelseskontrakt med en virksomhed) eller være 
optaget i praktikcentret for at fortsætte på hovedforløbet.  
Har du en praktikplads, er du ansat i praktikvirksomheden 
under hovedforløbet.

EUC Sjælland tilbyder 
EUC Sjælland tilbyder flere erhvervsuddannelser inden for 
bygge og anlæg, industri og teknik, servicefag samt  
transport og mekaniker. På langt de fleste uddannelser 
kan du efter GF2 fortsætte dine skoleophold på EUC 
Sjælland. I nogle tilfælde skal du afslutte uddannelsen på 
anden skole, og i andre tilfælde foregår alle skoleophold på 
hovedforløbet på anden skole. Se side 43. 

På EUC Sjælland har vi en enkelt uddannelse med adgangs- 
begrænsning (kvoteuddannelse). Det betyder, at du enten 
skal have en praktikplads eller være optaget på en  
kvoteplads, for at starte på uddannelsens GF2.  
Uddannelsen med adgangsbegrænsning er frisør. Hvis du 
ønsker yderligere information, kan du altid kontakte  
studievejledningen. Se sidste side i brochuren.

Med et svendebrev i hånden 
Som faglært er beskæftigelsesmulighederne meget gode, 
især fordi vi i Danmark kommer til at mangle faglært  
arbejdskraft i de kommende år. Men svendebrevet er også 
en god mulighed for at lave et karriereskift.  
Svendebrevet er desuden et godt springbræt, hvis du får 
lyst til at videreuddanne dig på et tidspunkt eller starte din 
egen virksomhed.
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SÅDAN STARTER DU
Der er flere veje ind på en erhvervsuddannelse – 
din vej afhænger af din alder, uddannelsesbaggrund 
og om du har en praktikplads, før du starter.

Start på GF1
Har du inden for det seneste år afsluttet 9. eller  
10. klasse, begynder din erhvervsuddannelse med  
grundforløbets første del (GF1).  
Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med  
en virksomhed, kan du starte direkte på  
grundforløbets anden del (GF2).

Start på GF2 
Er du under 25 år, og har du afsluttet 9. eller 10. klasse  
for mere end et år siden, starter du på GF2.  
Her skal du vælge hvilken erhvervsuddannelse, du  
ønsker at uddanne dig inden for. 

Start på GF+ 
Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for over to år siden, 
kan du starte på grundforløb plus (GF+). Dette er et 
10 ugers-forløb for unge og voksne, der har brug for 
forberedelse inden de starter på GF2.

Start på EUV
Er du 25 år eller derover tager du erhvervsuddannelsen 
som EUV (erhvervsuddannelse for voksne).
EUV består typisk af grundforløb og hovedforløb, der  
varierer i længde afhængig af dine erfaring og skolegang.  

Du starter uddannelsen med at blive realkompetence- 
vurderet (RKV), som munder ud i en uddannelsesplan, der 
beskriver dit uddannelsesforløb.
 
Hvornår kan du starte
GF1 har opstart en gang årligt i august.
GF2 har opstart i både januar og august.
GF+ har opstart i både april og oktober. 

For yderligere information om dato og sted,  
tjek eucsj.dk

Adgangskrav
Du kan starte på en erhvervsuddannelse, når du har 
afsluttet afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse med mindst 
02 i både dansk og matematik eller en tilsvarende prøve. 
Har du ikke bestået dansk og matematik fra grundskolen, 
tilbydes du en optagelsesprøve. 

Varighed
Varighedhederne på erhvervsuddannelserne varrierer. I 
denne brochure er de angivne varigheder inklusiv grund- 
forløbets anden del, og eksklusiv grundforløbets første  
del, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Tilmelding
Tilmelding foregår på optagelse.dk   
Du skal bruge din uddannelsesplan i ansøgningen.
Når skolen har modtaget din ansøgning, bliver du  
kontaktet. Søger du ind på GF2 vil du blive  
indkaldt til en samtale hos os.

ERHVERVSUDDANNELSER 
PÅ EUC SJÆLLAND

EUD ERHVERVSUDDANNELSER  
 
Anlægs-, bygningsstruktør  
og brolægger 
• Anlægsstruktør
• Bygningsstruktør
• Brolægger 2

Buschauffør i kollektiv trafik 
• Buschauffør 1

• Buschauffør i kollektiv trafik
• Kørselsdisponent 2

Bygningsmaler

Data og kommunikation 
• It-supporter 1+3

• Datatekniker med  
 speciale i infrastruktur 3

• Datatekniker med speciale 
 i programmering 3

Elektriker
• Elektriker 1
• Elektriker 2

Frisør 4

Industritekniker
• Industriassistent 1+3

• Industritekniker - maskin 3

• Industritekniker - produktion 3

Kranfører
• Kranfører 2

• Kørselsdisponent 2

Lager og terminal
• Lagermedhjælper 1

• Lager og logistik
• Lager og transport
• Lager og terminaldisponent 2

Murer

Personvognsmekaniker 
• Personvognsmontør 1

• Personvognsmekaniker

Smed 
• Smed (bearbejdning) 1

• Energiteknik 3

• Klejnsmed
• Smed (rustfast)
• Smed (maritim) 3

• Svejser

Stukkatør

Tandklinikassistent

Turistbuschauffør
• Turistbuschauffør
• Kørselsdisponent 2

Træfagenes byggeuddannelse
• Tømrer
• Tækkemand 3

• Gulvlægger 3

Vejgodstransport
• Godschauffør
• Tankbilchauffør 2

• Renovationschauffør 2

• Flyttechauffør 2

• Kørselsdisponent 2

VVS-energi
• VVS og blikkenslager
• VVS-energispecialist
• Ventilationstekniker 3

• VVS-installationstekniker

EUX ERHVERVSUDDANNELSER
• EUX elektriker
• EUX tømrer

1 kort uddannelse (afstigning)
2 hovedforløbet afsluttes på  
 anden skole
3 efter grundforløb 2 
 fortsætter du på anden skole
4 kvoteuddannelse

http://eucsj.dk
http://optagelse.dk
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IRENE
irhj@eucsj.dk 
tlf. 25 23 58 30

MORTEN
mobu@eucsj.dk 
tlf. 25 23 58 35

ANNA
aped@eucsj.dk
tlf. 25 23 57 31

ELOISE
elhe@eucsj.dk
tlf. 25 23 58 41

STUDIEVEJLEDNING
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