
EUX datatekniker
EUX elektronikfagtekniker 
EUD datatekniker
EUD elektronikfagtekniker
EUD lager og terminal
EUD mediegrafiker
EUD teknisk designer 
EUD webudvikler

EUX bager og konditor 
EUX ernæringsassistent 
EUX gastronom, kok
EUX gastronom, smørrebrød 
og catering
EUX tjener
EUD bager og konditor
EUD ernærings assistent 
EUD gastronom, kok 
EUD gastronom  
– smørrebrød og catering 
EUD gourmet slagter 
EUD serviceassistent
EUD tjener 

EUX industritekniker
EUX klejnsmed
EUX personvognsmekaniker
EUX smed 
EUD industritekniker
EUD personvognsmekaniker
EUD vejgodstransportchauffør

UDDANNELSER

FØLG DIN INTERESSE
når du vælger uddannelse

Vild 
med mad 

It, medie 
og teknik 

Metal og 
mekanik

Vælg mellem 

 fem fagretninger, 
 når du kommer fra 

9. eller 10. klasse

EUX bygningsmaler
EUX elektriker
EUX murer
EUX snedker
EUX struktør
EUX tømrer
EUX VVS
EUD bygningsmaler
EUD ejendomsservicetekniker
EUD elektriker
EUD murer
EUD sikkerhedsvagt
EUD snedker
EUD struktør
EUD træfagenes byggeuddannelse, 
tømrer
EUD VVS

Byggeteknik

EUD frisør

Styling 
og livsstil

Computeren som 
værktøj

Teknik, reparation, 
arbejde med små 
og store maskiner

Mad og gastronomi Byggeri med hænder 
og maskiner

Kreativitet, design, mode, 
at udtrykke sig visuelt
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DU STARTER PÅ ET GRUNDFORLØB 
GRUNDFORLØB 1 
- er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse 
 
Adgangskrav  
For at blive optaget skal du leve op til fire adgangskrav: 

1. Bestået dansk og matematik (karakteren 02) 
2. Bestået afgangseksamen
3. Erklæret uddannelsesparat
4. Vedhæftet studievalgsportfolio i optagelse.dk

Du vælger mellem fem fagretninger. Den fagretning, du bestemmer dig for, giver dig et godt grundlag for 
at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du bliver også klogere på de muligheder, der er for at  
få en praktikplads inden for de uddannelser, du møder i fagretningen.

Uanset hvilken af de fem fagretninger du har gennemført, kan du vælge grundforløb 2 inden for alle erhvervs 
uddannelser. Efter grundforløb 1 vælger du således lige præcis den uddannelse, du brænder for**. Du skal 
dog vælge EUX allerede på grundforløb 1, hvis du vil fortsætte på en EUX uddannelse på grundforløb 2.

GRUNDFORLØB 2 
- er for dig, der har:
 ▪ gennemført grundforløb 1 – eller
 ▪ en uddannelsesaftale – eller
 ▪ forladt folkeskolen for mere end et år siden.

aarhustech.dk/fagretninger

FAG BESKRIVELSE UGER

Erhvervsfag 1 Introducerende 2

Arbejdspladskultur 1,5

Erhvervsfag 2 Praktikpladssøgning 1

Samfund og sundhed 1,5

Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning og samarbejde 1

Faglig dokumentation 1

Faglig kommunikation 1

Innovation 1

Metodelære 1

Et af fagene i ’erhvervsfag 3’ på et 
højere niveau 1

Grundfag på  
EUD-uddannelser Dansk, matematik niveau E/C

Grundfag på  
EUX-uddannelser

Dansk, engelsk og samfundsfag 
Cniveau

Grundforløb 1
Fagretning
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e Grundforløb 2
Erhvervsuddannelse EUD/EUX*
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Intro til 
den valgte 
fagretning

2 uger

Fagretning. Der er indlagt EUX-
spor, der hvor EUX udbydes*

18 uger

Grundforløb 2 retter sig mod én 
konkret uddannelse fx kok, elektriker 
eller mediegrafiker

20 uger

*EUX er en uddannelse, som kombinerer en gymnasial og en faglig uddannelse.

** Vær opmærksom på enkelte uddannelser med kvoter. Det betyder, at man ikke er sikker på optagelse på  

Grundforløb 2, medmindre man har en uddannelsesaftale.

ERHVERVSUDDANNELSERNES GRUNDFORLØB

FAG PÅ GRUNDFORLØB 1
I starten bliver du introduceret til de fag, der indgår i din valgte fagretning. Derefter 
arbejder du med tværfaglige projekter, hvor fagene indgår. Projekterne foregår i 
teams med elever på din egen alder. 


