
Informationsmøde om grundforløb 1 – skolestart 2021

Velkommen



Dagsorden
 Overordnet formål med grundforløb 1
 Fagretninger
 Metal og Mekanik
 Byggeteknik
 Vild med mad
 Styling og Livsstil
 It, medie og teknik

 Fag
 Erhvervsfag
 Grundfag/gymnasiale fag

 Praktikforløb under grundforløb 1
 Fredagscafe
 Uddannelsesforløb
 Uddannelsesaftale/læreplads
 Kvoter

 Medbring
 Informationer fra skolen
 Ungdomskort
 SU
 Elever med støttebehov
 Optagelse
 Adgangskrav
 Optagelsesprøver og –samtaler

 Overgangskrav
 Fastholdelse i uddannelse
 Forældrekontakt
 Vigtige datoer
 Kontakt en vejleder



Overordnet formål 
med grundforløb 1 - fagretninger
 Afprøve forskellige fag/uddannelser
 Afklare elevens valg af uddannelse på grundforløb 2 
 Man bliver ikke låst af sit valg på grundforløb 1 
 Har man fx gået på grundforløb 1, byggeteknik, må man gerne vælge 

fx grundforløb 2, slagter



Grundforløb 1 
Vælg mellem 5 fagretninger



Metal og mekanik
Halmstadgade 6, Aarhus N



Byggeteknik
Halmstadgade 6, Aarhus N



Vild med mad
Dollerupvej 4, Aarhus C



Styling og livsstil
Dollerupvej 4, Aarhus C



It, medie og teknik
Hasselager Allé 2, Viby



 Faglig og personlig dannelse
 Arbejdsplanlægning 
 Samfund og sundhed
 Faglig dokumentation
 Kommunikation 
 Samarbejde
 Praktikpladssøgning
 Innovation
 Metodelære

Erhvervsfag



Grundfag (EUD)
Gymnasiefag (EUX)

 Dansk
 Matematik

EUD
Grundforløb 1

 Dansk C
 Samfundsfag C
 Engelsk C

EUX
Grundforløb 1

SKIFT SKAL SKE INDEN 14 DAGE
Da der er forskel i fag og niveauer på EUD og EUX, skal evt. skift 
fra EUD til EUX eller fra EUX til EUD ske inden for de første 14 dage.



 Praktiksøgning 1 uge
 CV/ansøgning
 Kontakte virksomheder

 Praktik i virksomhed 1 uge

Du skal selv finde et praktiksted.

Nogle brancher er ikke gearet til 
praktikanter. I de tilfælde 
planlægges en særlig emneuge 
med emner uden for ”pensum”.

Praktikforløb under
grundforløb 1



Fredagscafé



Uddannelsesforløb



 Hvornår skal man søge?
 Hvad kan du som elev selv gøre?
 Kan forældre hjælpe ?
 Hvad kan skolen gøre?

https://www.praktikpladsen.dk/
Vælg:
”Godkendte virksomheder”                                                                                                     

Uddannelsesaftale
(læreplads)

https://www.praktikpladsen.dk/


Enkelte uddannelser har 
kvoter, hvilket  betyder:

 begrænsning på antallet af elever, 
der kan optages på grundforløb 2 
 en læreplads hos en virksomhed 

sikrer altid en plads på grundforløb 2

Uddannelser med kvoter
 Frisør
 Møbelsnedker
 Lager- og 

terminaluddannelsen
 Mediegrafiker
 Webudvikler

Kvoter

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vejleder



 Computer (skolen stiller office 365 til rådighed)
 Afhængig af fagretning er der 

påkrævede/anbefalede indkøb, fx: 
 Uniform (kok)
 Sikkerhedssko (smed, murer m.fl.) 
 …

På hjemmesiden kan du se, hvad 
DU specifikt skal medbringe til 
din fagretning:
https://aarhustech.dk/nyelev/gf1

Du skal medbringe

https://aarhustech.dk/nyelev/gf1


 Breve sendes direkte til elevens e-boks
 Tjek derfor jævnligt din Digital Post

Andre platforme der anvendes på skolen 
 itslearning (Web side + app)
 aarhustech (Web side + app: ”Min skole app”)
 Selvbetjening (SMS)
 E-mail
 Samt hvad lærerne inddrager i undervisningen 

Informationer fra skolen



 Du kan søge ungdomskort når du ER optaget 
på ungdomsuddannelsen

 Der er en egenbetaling

Ungdomskort.dk
(rabat på transport)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vejleder



 Du kan få SU kvartalet efter du er fyldt 18 år.
 Du kan søge 1 måned før, 

du er berettiget til SU
 Du skal være studieaktiv på din                                                  

uddannelse 
 Du må ikke tjene for meget ved

siden af din SU. 
 Læs mere + søg på su.dk 

18-19 årige betragtes altid som                   
hjemmeboende – der er dog 
undtagelser 

Su.dk
(statens uddannelsesstøtte)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vejleder



Man kan typisk få støtte i forbindelse med: 
 diagnoser, fx ADHD, ADD, autisme, angst….
 ordblindhed 
Vejledere og læsevejledere på AARHUS TECH søger støtten til dig.

Har du fortalt os, hvis du har et støttebehov? 
(fx skrevet det i din ansøgning)
hvis JA:    Du vil blive kontaktet af en vejleder 
hvis NEJ: Skynd dig at kontakte en vejleder (se slide 28)

Elever med støttebehov
Specialpædagogisk støtte (SPS)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vejleder



02 i dansk og matematik
Opfylder du ikke kravet  → optagelsesprøve og -samtale

Bestået afgangseksamen
Opfylder du ikke kravet  →  optagelsessamtale

Uddannelsesparat
(Kommer ca. 17. juni) 
Opfylder du ikke kravet  →  optagelsessamtale

Studievalgsportfolio
Opfylder du ikke kravet  →  optagelsessamtale

Endelig 
besked om 
optagelse

senest 9. juli 2021

Adgangskrav

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vejleder- Link til hjemmeside.



Kun for elever, der ikke opfylder adgangskravene!

Se datoer på aarhustech.dk
https://www.aarhustech.dk/nyelev/gf1/

Hvis du skal til prøve/samtale, 
så hold godt øje med din e-boks

Optagelsesprøver og 
- samtaler

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vejleder- Link til hjemmeside.

https://www.aarhustech.dk/nyelev/gf1/


ADGANGSKRAV OVERGANGSKRAV

Overgangskrav



OBS fravær
Vi har erfaring for, at en af de største årsager til, at elever ikke 
gennemfører en uddannelse er, at de giver op pga. for stort fravær.

Fastholdelse i uddannelse

Samtale 1

Samtale 2

Samtale 3

Vi forventer, at I som 
voksne hjælper med 
at få de unge til at 

komme i skole



Vi vil meget gerne indbyde til konstruktivt samarbejde 
med forældre, og vi vil gerne holde forældre 
orienterede:

 Forældremøde/Åbent-hus-møde
 Nyhedsbreve (husk at tilmelde jer på 

www.aarhustech.dk/fagretning/nyhedsbrev) 

Eksempler på hvor 
forældreinddragelse er aktuel:

 Praktikpladssøgning
 At eleven møder i skole

Forældrekontakt



9. august 2021 Skolestart
18. – 22. oktober 2021 Efterårsferie
medio november 2021 Ansøgningsfrist til grundforløb 2
20. – 31. december 2021 Juleferie
14. januar 2022 Grundforløb 1, afslutning
17. januar 2022 Grundforløb 2, skolestart

Vigtige datoer
Skoleåret 2021/2022



Bo Orup Rasmussen
mobil 6198 7432
bora@aarhustech.dk

 It, medie og teknik
 Vild med mad
 EUX

Lene Krogstrup
mobil 2948 1918
lkr@aarhustech.dk

 Metal og mekanik
 Byggeteknik
 Styling og livsstil

Kontakt vejledere
Grundforløb 1

mailto:bora@aarhustech.dk
mailto:lkr@aarhustech.dk


På gensyn – vi glæder os til vi ses 
mandag 9. august!
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