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BRUG DINE
SKILLS 
efter 9.-10. klasse
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På AARHUS TECH starter du på grundforløb 1, som varer 20 uger. På AARHUS TECH starter du på grundforløb 1, som varer 20 uger. 
Her vælger du en fagretning ud fra dine interesser og evner. På Her vælger du en fagretning ud fra dine interesser og evner. På 
den måde kan du snuse til et helt fagområde, inden du vælger, den måde kan du snuse til et helt fagområde, inden du vælger, 
om du vil være kok, mediegrafiker, murer eller noget helt fjerde. om du vil være kok, mediegrafiker, murer eller noget helt fjerde. 
Du får en sjov og anderledes skoledag, hvor du kommer til at Du får en sjov og anderledes skoledag, hvor du kommer til at 
bruge dine kloge hænder og din kreative hjerne.bruge dine kloge hænder og din kreative hjerne.

I løbet af grundforløb 1 skal du desuden i praktik. Dine grund-I løbet af grundforløb 1 skal du desuden i praktik. Dine grund-
fags- og erhvervsfagslærere vejleder dig, og de giver dig en fags- og erhvervsfagslærere vejleder dig, og de giver dig en 
introduktion til praktiksøgning.introduktion til praktiksøgning.

Du arbejder med spændende temaer og projekter sammen med Du arbejder med spændende temaer og projekter sammen med 
elever på din alder. En faglig uddannelse åbner mange døre for dig, elever på din alder. En faglig uddannelse åbner mange døre for dig, 
uanset om du vil læse videre, være selvstændig eller rejse ud i uanset om du vil læse videre, være selvstændig eller rejse ud i 
verden med dit fag – og så er der uddannelsesgaranti på alle vores verden med dit fag – og så er der uddannelsesgaranti på alle vores 
uddannelser - en garanti for at kunne færdiggøre din uddannelse.uddannelser - en garanti for at kunne færdiggøre din uddannelse.
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Følg din interesse på
 en fagretning
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En typisk erhvervsuddannelse tager fire år, men uddannelserne er forskellige og kan 
vare mellem to-fem år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er 
fordelt på de enkelte uddannelser. Mange uddannelser udbydes også som EUX, også 
kaldet erhvervsfaglig studentereksamen, hvor du både får en erhvervsuddannelse og 
en gymnasial eksamen.

Eksempel på dit
uddannelsesforløb

GRUNDFORLØB 1 GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Valg af fagretning
2 uger

Valg af uddannelse
Grundforløbsprøve

Fagretning
18 uger

20 uger 20 uger

Specifik uddannelse
20 uger

Skifter mellem skole- 
ophold og praktikophold

2 - 4 år

AFSLUTNING
SVENDEPRØVE/EUX

Overgangskrav
Efter grundforløb 2 er der nogle grundfag, du skal 
have afsluttet på bestemte niveauer for at komme 
videre på hovedforløb. Læs mere om overgangskrav 
på aarhustech.dk/krav.

Adgangskrav inden optagelse
Se næste side



AFSLUTNING
SVENDEPRØVE/EUX
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ADGANGSKRAV 

For at blive optaget på uddannelsen skal du

• have bestået folkeskolens afgangseksamen 

• have bestået folkeskolens afgangsprøver (eller 
tilsvarende/højere niveau) i dansk og matematik 
med mindst karakteren 02

• vedhæfte din studievalgsportfolio i din  
ansøgning på optagelse.dk

• være erklæret uddannelsesparat, hvis du  
kommer direkte fra folkeskolen.
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For dig der ikke kan undvære en computer i mere end fem minutter 
ad gangen. Vi arbejder med den brede forståelse af teknologi og dens 
anvendelse. Vi kommer til at arbejde med software og hardware, du kom-
mer til at skille en computer ad og samle den igen, og du skal arbejde med 
design til online og offline medier.

It, medie 
og teknik 

Du bliver introduceret til:  
EUX datatekniker, infrastrukturEUX datatekniker, infrastruktur
EUX datatekniker, programmeringEUX datatekniker, programmering
EUX elektronikfagteknikerEUX elektronikfagtekniker

Vi afslutter med et projekt, hvor temaet fx kan være: 

 ▪ Spillefabrikken – byg et spil med regler og spilleplade

 ▪ Print din Thing – 3D-print

 ▪ Praktisk elektronik – byg fx en cykellygte

 ▪ Robotter i hverdagen – arbejd med LEGO Mindstorms EV3

 ▪ Design den bedste gamer-PC

DET KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MED
Alle sider af computerverdenen. Du lærer fx om styresystemer og kommer 
til at arbejde med forskellige måder at udtrykke dig visuelt gennem grafiske 
programmer. Du lærer om grundlæggende elektronik med komponent-
kendskab og printopbygning. Du lærer også grundlæg gende principper 
inden for flowchart/storyboard og 3D-tegning.

  
EUD datatekniker, infrastrukturEUD datatekniker, infrastruktur
EUD datatekniker, programmeringEUD datatekniker, programmering
EUD elektronikfagteknikerEUD elektronikfagtekniker
EUD it-supporterEUD it-supporter
EUD lager og logistikoperatør EUD lager og logistikoperatør 
EUD lager- og transportoperatørEUD lager- og transportoperatør
EUD lagermedhjælperEUD lagermedhjælper
EUD mediegrafikerEUD mediegrafiker
EUD teknisk designer, bygge og anlægEUD teknisk designer, bygge og anlæg
EUD teknisk designer, industriel produktionEUD teknisk designer, industriel produktion
EUD webudviklerEUD webudvikler
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EUX:  Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på AARHUS GYMNASIUM, Tilst  
 og erhvervsfagsundervisning foregår på Hasselager Allé 2, Viby.  
EUD:  Undervisningen foregår på Hasselager Allé 2, Viby.

  
EUD datatekniker, infrastrukturEUD datatekniker, infrastruktur
EUD datatekniker, programmeringEUD datatekniker, programmering
EUD elektronikfagteknikerEUD elektronikfagtekniker
EUD it-supporterEUD it-supporter
EUD lager og logistikoperatør EUD lager og logistikoperatør 
EUD lager- og transportoperatørEUD lager- og transportoperatør
EUD lagermedhjælperEUD lagermedhjælper
EUD mediegrafikerEUD mediegrafiker
EUD teknisk designer, bygge og anlægEUD teknisk designer, bygge og anlæg
EUD teknisk designer, industriel produktionEUD teknisk designer, industriel produktion
EUD webudviklerEUD webudvikler



For dig med interesse for mode, stil, form og farver. 
Her får du lov til at udforske og afprøve flere af de kre-
ative fag. Måske får du mere mod på at prøve kræfter 
med din store interesse, men det kan også være, at du 
får øjnene op for nye og spændende retninger. På denne 
fagretning kan alt ske - din fantasi og kreativitet er med til 
at skabe rammerne. 

DET KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MED
Du kommer til at arbejde med personlig stil og 
klædelighed inden for fx hårstyling, make-up 
og tøj - lige fra, hvordan man udfører simple 
make-up looks, farver bryn og vipper til 
hvordan man skaber store events såsom 
modeshows eller photoshoots. 

På Styling og livsstil skal du lære om, 
hvordan man servicerer og kommu-
nikerer med kunderne, og hvordan 
man læser en kundes behov. 
Desuden kommer vi omkring 
planlægning, arbejdsmiljø, 
samfund og sundhed. 
  

Styling og livsstil

EUD:  Undervisningen foregår på Dollerupvej 4, Aarhus C
aarhustech.dk 10



Du bliver introduceret til: 
EUD frisør

aarhustech.dk  11
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Her møder du mange former for elektronik, teknik og maskiner. Metal og 
mekanik er for dig, der synes, at det er sjovt at lave nye spændende ting 
af metal eller skille ting ad og løse problemer, hvis noget er gået i stykker. 
Du skal også kunne lide at arbejde med hele arbejdsprocessen, fra en idé 
på tegneblokken til det færdige produkt.

DET KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MED
Stålkonstruktion, produktionsudstyr og biler. Du arbejder også med 
svejsning og drejning.

BYG ET KØRETØJ ELLER ET MASKINERI
Vi har fokus på innovation, og du skal være med til at udvikle, tegne og 
producere et nyt, motoriseret køretøj med udgangspunkt i reservedele. Fx 
en selvkørende trillebør med tip, en Quarter Midget Racer eller en minikran. 

Metal og mekanik

12 aarhustech.dk 

EUX:  Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på AARHUS GYMNASIUM, Tilst  
 og erhvervsfagsundervisning foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.  
EUD:  Undervisningen foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.
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Du bliver introduceret til: 
EUX industritekniker, maskin
EUX klejnsmed
EUX personvognsmekaniker
EUX rustfast smed

EUD industritekniker, maskin
EUD klejnsmed 
EUD personvognsmekaniker
EUD personvognsmontør
EUD rustfast smed 
EUD smed, bearbejdningEUX:  Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på AARHUS GYMNASIUM, Tilst  

 og erhvervsfagsundervisning foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.  
EUD:  Undervisningen foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.



For dig der kan lide at arbejde med hænder og maskiner. Du lærer at 
lave et godt stykke håndværk, der kan bruges af andre, og du synes, 
at byggeri er spændende.

Du vil lave projekter, hvor alle uddannelserne inden for byggeteknik 
kommer i spil. Det er lige fra at støbe en massiv støttemur i armeret be-
ton til at lave et kongespil. Du lærer vigtigheden af at være omhyggelig 
og nøjagtig, og du får mulighed for at sætte dit præg på tingene, når du 
skal lave den rette finish til de mange spændende og sjove projekter. 

DET KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MED
Mange fag som skal spille sammen for, at resultatet bliver godt.  
Undervisningen giver dig overblik over de arbejdsprocesser, som 
indgår i et byggeri – fra der graves i jorden til byggeriet står færdigt 
og er klar til indflytning.

aarhustech.dk 14

Byggeteknik

EUX:  Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på AARHUS GYMNASIUM,  
 Tilst og erhvervsfagsundervisning foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.  
EUD:  Undervisningen foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.
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Du bliver introduceret til: 
EUX anlægsstruktørEUX anlægsstruktør
EUX brolæggerEUX brolægger
EUX bygningsmalerEUX bygningsmaler
EUX bygningssnedkerEUX bygningssnedker
EUX bygningsstruktør EUX bygningsstruktør 
EUX elektrikerEUX elektriker
EUX maskinsnedkerEUX maskinsnedker
EUX murerEUX murer
EUX møbelsnedkerEUX møbelsnedker
EUX tømrerEUX tømrer
EUX VVS-energispecialistEUX VVS-energispecialist

EUD anlægsstruktørEUD anlægsstruktør
EUD blikkenslager og VVSEUD blikkenslager og VVS
EUD brolæggerEUD brolægger
EUD bygningsmalerEUD bygningsmaler
EUD bygningssnedkerEUD bygningssnedker
EUD bygningsstruktørEUD bygningsstruktør
EUD ejendomsserviceteknikerEUD ejendomsservicetekniker
EUD elektrikerEUD elektriker
EUD maskinsnedkerEUD maskinsnedker
EUD murerEUD murer
EUD møbelsnedkerEUD møbelsnedker
EUD orgelbyggerEUD orgelbygger
EUD træfagenes EUD træfagenes 
byggeuddannelse, tømrerbyggeuddannelse, tømrer
EUD VVS-energispecialist EUD VVS-energispecialist 
EUD VVS-installationsteknikerEUD VVS-installationstekniker

EUX:  Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på AARHUS GYMNASIUM,  
 Tilst og erhvervsfagsundervisning foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.  
EUD:  Undervisningen foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N.



For dig der elsker alt, der har med mad at gøre. Vi kommer hele vejen 
rundt om alle uddannelser indenfor gastronomi og slagter faget. Vi 
leger med råvarer i køkkenet og tager på masser af inspirationsture ud 
i den virkelige verden. Vi eksperimenterer med ingredienser, og snuser 
til det grundlæggende inden for arbejdet med mad. Du lærer, hvordan 
du får din mad til smage godt og se mest indbydende ud, når den skal 
serveres og/eller sælges til gæsten eller kunden. Mad, salg og service 
er tæt forbundet, og du kommer til at arbejde med alle tre områder. 

DET KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MED
Mad på mange forskellige måder. Måske vil du gerne lave gourmet-
mad på en restaurant, måske næringsrig mad i en kantine til pro-
fessionelle sportshold eller store institutioner som hospitaler m.m. 
Måske vil du gerne udskære kødet, der skal bruges til forskellige 
madretter eller lave forskellige delikatesser. 

Kunden eller gæsten skal føle sig godt tilpas, og du lærer, hvordan 
du kan sørge for, at det lykkes. Service er et nøgleord i forbindelse 
med mad, hvad enten der er tale om kunder i en butik eller kantine, 
gæster i en restaurant eller måske ældre eller syge i en institution 
eller på et sygehus. 

Du bliver introduceret til: 
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 tjener

aarhustech.dk 16

Vild med mad
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EUX:  Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på AARHUS GYMNASIUM, Tilst 
 og erhvervsfagsundervisning foregår på Dollerupvej 4, Aarhus C.  
EUD:  Undervisningen foregår på Dollerupvej 4, Aarhus C.
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EUX, også kaldet erhvervsfaglig studentereksamen, er for dig, 
der gerne vil kombinere en erhvervsuddannelse med en gym-
nasial eksamen. På den måde kan du få et svendebrev og blive 
student på samme tid. Det tager længere tid at tage en EUX- 
uddannelse end en traditionel erhvervsuddannelse. Til gengæld 
har du efter endt uddannelse altid mulighed for at søge ind på 
en videregående uddannelse. 

DET KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MED
Dine kloge hænder og din kreative hjerne. I en stor del af under-
visningen kommer du til at arbejde tværfagligt og praktisk, og 
du kommer til at arbejde alene og sammen med andre.

Du får fag på gymnasieniveau. På grundforløb 1 har du dansk, 
engelsk og samfundsfag på C-niveau. Samtidig har du de prak-
tiske fag, hvor du blandt andet lærer, hvordan erhvervslivet er 
skruet sammen, og hvad der forventes af dig på en arbejdsplads.

EUX-uddannelser på AARHUS TECH:
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 ▪ Anlægsstruktør 

 ▪ Bager og konditor

 ▪ Brolægger

 ▪ Bygningsmaler

 ▪ Bygningssnedker

 ▪ Bygningsstruktør

 ▪ Datatekniker, infrastruktur 

 ▪ Datatekniker,  
 programmering

 ▪ Elektriker

 ▪ Elektronikfagtekniker

 ▪ Ernæringsassistent

 ▪ Gastronom, kok

 ▪ Gastronom,  
 smørrebrød og catering

 ▪ Industritekniker

 ▪ Klejnsmed

 ▪ Maskinsnedker

 ▪ Murer

 ▪ Møbelsnedker

 ▪ Orgelbygger

 ▪ Personvognsmekaniker

 ▪ Rustfast smed

 ▪ Tømrer 

 ▪ Tjener

 ▪ VVS-energispecialist
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Kontakt vores vejledere, og hør mere om fagretningerne:

T 8937 3555 
Vejledning-unge@aarhustech.dk
Åbningstid: man-fre kl. 8.30-15.30

HAR DU BRUG FOR
VEJLEDNING?

aarhustech.dk


