DET SIKRE VALG
Dit valg | Din fremtid | Din uddannelse
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HVAD ER EUX?
Er du afklaret eller fortsat i tvivl? Skal du gå gymnasievejen eller tage
en erhvervsuddannelse? Eller vil du bare have hele pakken? Med en
EUX åbner du de fleste døre. EUX kombinerer nemlig en studentereksamen med en erhvervsuddannelse. Med en studenterhue i den
ene hånd og et svendebrev i den anden er valget frit: er det tid til at
komme i arbejde, eller skal du læse videre? Valget er dit.

EUX – EN UDDANNELSE FOR
BÅDE HÆNDER OG HOVED?
Da du både skal igennem en erhvervsuddannelse og en studentereksamen, tager EUX-uddannelsen længere tid end en almindelig
erhvervsuddannelse. Du skal være indstillet på en 4-5-årig skole
periode, hvor du skifter mellem skole- og praktikophold. Det kræver
gå-på-mod, men udbyttet er stort. Tag styring – tag en EUX.
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DET HANDLER OM AT HAVE
HOVEDET OG HÆNDERNE
SKRUET RIGTIGT PÅ

Der er et meget højt fagligt niveau på EUXuddannelsen, og vi arbejder hele tiden på at
lære noget nyt. Det boglige og praktiske kombineres især i el-fagene, hvor vi har matematik på
A-niveau. Det handler om at have hovedet og
hænderne skruet rigtigt på”
Jeanette Andersen, EUX-elektriker
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ET SKRIDT
FORAN
HVIS DU VIL
LÆSE VIDERE
”Det, der er interessant ved en EUX-uddannelse, er, at
jeg kan tage en studentereksamen og et svendebrev
på én gang. Jeg får det bedste fra begge verdener. Vi
har tværfaglig undervisning i de gymnasiale fag, hvor vi
trækker emner fra vores egen fagretning ind over. Jeg
er også et skridt foran, hvis jeg vælger at læse videre”.
Rasmus Birkholm,
EUX-mekaniker
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EUX-UDDANNELSER
PÅ AARHUS TECH
▪

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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EUX-eleverne lander i et trygt
og velfungerende studiemiljø,
hvor de får undervisning i de
gymnasiale fag på AARHUS
GYMNASIUM.

Mikkel, gymnasieelev
AARHUS GYMNASIUM
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Det er rigtig fedt, at vi har den boglige undervisning
på et gymnasium. Vi er med til gymnasiefester og
fredagsbarer, og vi kan også bruge gymnasiets
fitnesslokale. Vi kan i det hele taget bare være
med i alt det sociale, der sker på skolen. Jeg føler
klart, at vi er en del af fællesskabet herude.”
Peter, EUX-elev

DU FÅR DEL I
ET STÆRKT
ELEVFÆLLESSKAB
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MAKERSPACE
- MAKE IT HAPPEN
I vores Makerspace må du gerne eksperimentere. Ja, det er faktisk
meningen. I eksperimentet arbejder du kreativt og innovativt, og her
forfiner du din forståelse for både teknologi og materiale. Kort sagt
forbereder du dig til fremtidens arbejdsmarked.
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EUX STARTER MED
ET GRUNDFORLØB

EN AFVEKSLENDE
UDDANNELSE

EUX GRUNDFORLØB 1 – STARTER HVERT ÅR I AUGUST

Efter grundforløbet venter hovedforløbet hvor du i nogle perioder går i
skole og andre perioder er i praktik i en virksomhed. I praktikperioderne
afprøver du teori i en daglig arbejdssituation.

EUX GF1 er kun for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du vælger dig
ind på en af skolens fire fagretninger, der har EUX:

I skoleperioderne lærer du fortsat både håndværk og gymnasiefag. Dine
eksaminer ligger i skoleperioderne, og svendeprøven ligger på sidste del
af hovedforløbet.

It, medie og
teknik

Byggeteknik

Vild med mad

Metal og
mekanik

Derudover får du dansk, engelsk og samfundsfag på niveau C.

EUX GRUNDFORLØB 2 – STARTER HVERT ÅR I JANUAR

For at starte på EUX GF2 skal du enten have fuldført EUX GF1 eller have taget
det, der svarer til dansk, engelsk og samfundsfag på niveau C. På GF2 får du
matematik, fysik og erhvervsinformatik/teknologi/kemi på niveau C.

Du kan starte på EUX uden at have en uddannelsesaftale med en praktikplads. På grundforløbet har du tid til at finde en virksomhed, som du kan få
en uddannelsesaftale med. Skolen vil selvfølgelig støtte dig i din søgning.
Der er desuden mulighed for skolepraktik på flere af uddannelserne.
EUX-uddannelserne varierer i længde, men fælles for dem alle er skiftet
mellem praktik- og hovedforløb. Som eksempel ser du her murer-
uddannelsens opbygning:

GF1

GF2

HF1

HF2

HF3

HF4

Hvert modul varer 6 måneder.

HVILKE GYMNASIEFAG FÅR JEG PÅ EUX?
Undervisningen i gymnasiefagene foregår på AARHUS GYMNASIUM i
Tilst. Dine fag afhænger af, hvilken erhvervsuddannelse du vælger.
Her kan du se, hvilke fag du typisk får – ud over dine håndværksfag:
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Teknologi B
Matematik B

Teknikfag A eller B
Kemi C
Samfundsfag C
Teknologi C

Valgfag:
Matematik A eller
Samfundsfag B

GF1 = Grundforløb 1, èn af
de fem EUX-fagretninger

Praktik = periode, hvor
du arbejder i en virksomhed
eller er i skolepraktik

GF2 = Grundforløb 2
specifik uddannelse. Her
starter du EUX-uddannelsen,
hvis du er gået ud af 9. eller 10.
klasse for mere end to år siden.

HF = Hovedforløb på
skolen bestående af
erhvervsuddannelsesfag
og gymnasiale fag
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SU OG LØN
PÅ EUX
Hvis du er fyldt 18 år, kan du få SU på grundforløbet. Når du kommer
på hovedforløbet og har en praktikplads, får du lærlingeløn – også i
skoleperioderne. Det vil med andre ord sige, at du efter kun et halvt
eller et helt års uddannelse kan få lærlingeløn.

HVIS DU VIL
LÆSE VIDERE
Hvis du vil læse videre, er EUX den bedste start, du kan få. EUX giver
en meget bedre forståelse af den teori, du lærer på de videregående
uddannelser. Du får nemlig en grundlæggende faglig viden på skolen
og en masse erfaring i dine praktikperioder.
EUX giver dig direkte adgang til en række tekniske, videregående uddannelser. Du kan fx vælge at læse videre til datalog, ingeniør, arkitekt,
autoteknolog, bygningskonstruktør eller maskinmester – alt efter
hvilken erhvervsuddannelse, du vælger.
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TILMELDING
TIL EUX
Du kan tilmelde dig EUX på optagelse.dk/ungdom. EUX
starter med grundforløb 1 i august, mens grundforløb 2
starter i januar. Når du tilmelder dig, kan du se den præcise
dato for studiestart.

Du kan også tage EUX industritekniker
uddannelsen i vores moderniserede
teknikerhus med nye CNC-maskiner.

Uddannelsen til EUX datatekniker, hvor du kan vælge mellem
to specialer - infrastruktur eller programmering, tager 6 år.

August 2021. Foto : MUMILAB

HAR DU SPØRGSMÅL?
Er du i tvivl om, hvorvidt EUX er det rigtige for dig, så læs mere på
vores hjemmeside aarhustech.dk/eux eller kontakt vores vejledere.

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

AARHUS TECH

AARHUS TECH

AARHUS TECH

AARHUS GYMNASIUM

Hasselager Allé 2

Dollerupvej 4

Halmstadgade 6

Kileparken 25

8260 Viby

8000 Aarhus C

8200 Aarhus N

8381 Tilst

