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Danmark har brug for alle kræfter, både dygtige faglærte, 
universitets- og professionsuddannede . Der er mange veje at 
gå, når man som ung er færdig med 9 . klasse og skal træffe 
valg om uddannelse og job: Erhvervsuddannelse, gymnasial 
uddannelse eller en EUX, der kombinerer de to kompeten-
cer . Den ene vej er ikke bedre end den anden . 

I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over, hvad 
de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder  
og hvilke krav, der stilles . I kan også se en nærmere præsen-
tation af uddannelsesstederne i jeres lokalområde .

Hæftet er finansieret af kommunerne og ungdomsuddannel- 
serne i Region Midt . Der er udarbejdet to lokale hæfter til 
elever i 9 . og 10 . klasse i regionen . Det er kommunerne, der 
har ansvaret for uddannelsesvejledning til unge fra 8 . klasse-
trin til 25 år . 

Et regionalt 
vejledningsmateriale

Arbejdsmarkedet i Danmark har brug for  
personer med erhvervsuddannelse (faglærte) 
og personer med korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser. 

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE

Ungdomsuddannelse
og ufaglært job/arbejde

Andre 
muligheder

Andet

Ungdomshøjskole
Fri fagskole

Ophold i udlandet
Ungarbejder

Se side 8

Erhvervsuddannelse
1½  - 6 år

EUD/EUX

Faglært
Almindelig eller som erhvervsfaglig 

student . Du bliver uddannet og udlært 
inden for et bestemt arbejdsområde  
og kan tage job, videreuddanne dig  

eller starte som selvstændig
Se side 16

Gymnasial uddannelse
2-3 år

HF, HHX, HTX, 
STX, EUX, IB

Student
Du bliver forberedt til at  

studere på en videregående  
uddannelse 
Se side 34

Faglært job og
videregående uddannelse

Videregående
uddannelse

Kompetencegivende ungdomsuddannelse,
der er adgangsgivende til videregående uddannelse

Uddannelsesforløb  
på baggrund af vurdering

9. eller 10. klasse

Forberedende  
grunduddannelse

3 mdr . - 2 år (3 år)

FGU

Du bliver afklaret til og  
forberedt på at kunne  
begynde på erhvervs- 
uddannelse, HF eller  

søge ufaglært arbejde
Se side 10

Særligt tilrettelagt  
ungdomsuddannelse

3 år

STU

Til unge med funktions-
nedsættelser, der forhindrer  
dig i at kunne gennemføre  

anden uddannelse
Se side 15

Adgangskrav Adgangskrav Målgruppevurdering Indstilling/visitation
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Uddannelse til alle
Ingen uddannelse = store konsekvenser
Når det gælder om at få job og klare sig på arbejdsmarkedet, 
er uddannelse en vigtig forudsætning . Unge og voksne uden 
anden uddannelse end 9 . eller 10 . klasse har en meget høj 
risiko for at blive arbejdsløse . Virksomhederne vil ofte hellere 
ansætte og satse på medarbejdere, der har gennemført en 
uddannelse frem for medarbejdere uden en uddannelse .  
En uddannelse er derfor vejen til, at du kan forsørge dig selv 
og få et selvstændigt og godt voksenliv .

Det er et politisk ønske og et fælles mål i Danmark, at alle 
unge gennemfører en uddannelse . Der er også brug for, at 
flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse . Virksom- 
hederne har brug for faglært arbejdskraft .

Vær nysgerrig
Ingen kan allerede i 9 . klasse planlægge sit liv . Du vil komme 
til at træffe nye valg og ændre planer flere gange undervejs i 
dit arbejdsliv, og det er helt OK . Du skal give dig selv lov til at 
skifte spor undervejs uden at bebrejde dig selv, at du tog fejl . 
Pyt med det, bare du er klar til at vælge en ny vej . Det, du 
har lært, er aldrig spildt . Det har givet dig erfaring og indsigt, 
som du vil kunne bruge i mange andre situationer .

Tag dit eget udgangspunkt
Når du skal vælge uddannelse efter 9 . eller 10 . klasse, skal du 
tage hensyn til dig selv . Du må gerne lytte til andres mening 
og lade dig inspirere, men du skal huske at vælge det, der 
netop passer bedst til dig . Også selv om dine bedste venner 
måske vælger noget helt andet . Det er helt OK . I kan sagtens 
være venner alligevel .

Livet er andet end et højt gennemsnit
Husk at livet også er andet end skole og et højt gennemsnit .  
Du kan bruge dine evner og få succes på mange forskellige 
måder . Det vigtigste er at lære noget, som du selv er stolt af  
at have lært, og som du har lyst til at bruge til noget . Du skal 
turde at være dig selv og udleve dine egne interesser og 
planer . Det kan gå hurtigt eller langsomt, det kan gå via den 
direkte vej eller via en masse sjove eller nødvendige omveje .  
Du bestemmer – god vind fremad…

1. Spørg dig selv
•  Hvad interesserer mig?
•  Hvad er jeg god til?
•  Hvad motiverer mig?
•  Hvordan lærer og arbejder jeg bedst?
•  Hvilke jobs kan jeg se mig selv i?
•  Hvilken fremtid drømmer jeg om?

2. Gå på opdagelse
Få et overblik over forskellige muligheder:  
•  I dette hæfte
•  Via din uddannelsesvejleder
•  På www .ug .dk
•  Via eVejledning på www .ug .dk
•  På uddannelsesstedernes hjemmesider
•  Snak med familie, venner og bekendte

3. Stil skapt
Gå i detaljer med nogle uddannelser  
og jobs, som du har udvalgt:
•  Tjek hvor uddannelsen foregår
•  Er der adgangskrav?
•  Hvor lang tid tager det?
•  Hvad kan du bruge uddannelsen til?
•  Hvordan er jobmulighederne?

4. Mød unge der er i gang
•  Hvad er det bedste ved deres uddannelse  

eller job?
•  Hvordan traf de deres valg?
•  Hvad drømmer de om at arbejde med?
• Hvilke råd giver de dig?

5. Prøv det af
•  På introkurser i 8 . klasse
•  På brobygning i 9 . eller 10 . klasse
•  Tag til informationsdag eller rundvisning
•  Spørg om at komme i erhvervspraktik

6. Få hjælp og vejledning
 Få hjælp til at afklare de spørgsmål du er 
nysgerrig på hos:
•  Studievejlederne på uddannelsesstederne
•  Via eVejledning på www .ug .dk
•  Din uddannelsesvejleder på skolen

?
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Der er mange veje til en videregående uddannelse, hvis det  
er dit mål engang i fremtiden . En erhvervsuddannelse, EUD,  
med en ordinær varighed på mindst 3 år incl . GF2 er ad-
gangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser 
– også kaldet de korte videregående uddannelser . Det er fx 
uddannelser til laborant, miljøteknolog, finansiel controller,  
markedsføringsøkonom, installatør, byggekoordinator,  
datamatiker og klinisk tandtekniker . En erhvervsuddannelse 
med gymnasialt niveau, EUX, giver adgang til alle videregå-
ende uddannelser på lige vilkår med de øvrige gymnasiale 
uddannelser . Uanset hvilken uddannelse du starter på og gør 
færdig, så har du mange muligheder bagefter . Det danske 
uddannelsessystem giver altid mulighed for at bygge ovenpå 
det, man har i forvejen .

 
Gå ikke i panik over høje karaterkrav
Faktisk er det kun 9% af de videregående uddannelser, der 
kræver et karaktergennemsnit over 9 . Med en gennemsnitlig 
studentereksamen på ca . 7,0 har du adgang til 80% af alle 
de videregående uddannelser . Halvdelen af uddannelserne 
har slet ikke noget karakterkrav . Det betyder, at der stort set 
er frit optag til disse uddannelser, hvis du har en adgangs-
givende ungdomsuddannelse med de krævede fag og 
niveauer .

 
Adgangskrav til erhvervsuddannelse  
og gymnasial uddannelse
Der er adgangskrav til både en erhvervsuddannelse og en 
gymnasial uddannelse . Som hovedregel skal du have:
• Bestået folkeskolens afgangseksamen
• Være vurderet uddannelsesparat
• Kan indfri et karakterkrav
 
Men der er også andre veje, og alle må søge om at blive 
optaget på uddannelserne . Kan du indfri adgangskravene, så 
bliver du direkte optaget og får en plads . Kan du ikke indfri 
alle optagelseskrav, så kan du blive optaget på baggrund 
af en faglig vurdering . Det kan være en samtale eller en 
optagelsesprøve og en efterfølgende samtale . Undervisnings-
ministeriet udarbejder hvert år en central optagelsesprøve til 
henholdsvis erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse . 

Det er den samme prøve, der bruges over hele landet på 
alle uddannelsessteder . Det er uddannelsesstederne, der 
beslutter, hvem der kan optages på baggrund af en konkret 
vurdering . Hvis du ikke bliver optaget, så får du en forklaring 
på, hvad du mangler, og hvordan du kan forbedre dig og evt . 
tage en ny optagelsesprøve . Så har du mulighed for at søge 
ind på uddannelsen igen, fx næste gang den starter .

 
Fritaget for fag eller prøve i 9. klasse? 
Hvis du er fritaget for et fag eller en obligatorisk prøve i 9 . 
klasse, kan du ikke afslutte folkeskolens afgangseksamen,  
og du må heller ikke forsøge igen i 10 . klasse . I stedet for  
kan du få et 10 . klassebevis, der viser hvilke fag, du har afslut-
tet med eksamen . Selv om du ikke har folkeskolens afgangs-
prøve, kan du optages på baggrund af dit 10 . klassebevis 
eller et bevis fra FGU, forberedende ungdomsuddannelse, og 
en konkret vurdering . Så vil uddannelsesstedet tage en snak 
med dig og tage stilling til, om du er motiveret og uddannel-
sesparat og derfor kan optages .

 
Ekstra tid ved ordblindhed
Ordblinde elever har mulighed for at aflægge prøve på sær-
lige vilkår både ved de afsluttende eksaminer i grundskolen 
og ved en optagelsesprøve . Husk selv at gøre opmærksom 
på det, så du fx kan få tildelt ekstra tid til at løse opgaverne 
og få mulighed for at benytte hjælpeprogrammer til oplæs-
ning og ordopslag . Spørg om du skal have dit eget udstyr 
med til prøven med de programmer, du skal bruge, eller om 
det står klar på uddannelsesstedet .

Mulighederne er åbne for dig

Vælg en uddannelse du har lyst til at gøre helt 
færdig. Med nogle fag og arbejdsopgaver, som 
interesserer dig.

Giv ikke op, selv om det kan være kedeligt 
eller hårdt en gang i mellem. Det vigtigste er 
at få gennemført en uddannelse!
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Undersøgelser viser, at forældre kommer på en sikker første-
plads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betyd-
ning for dem i deres valg af uddannelse . Her følger nogle 
råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode 
medspillere .

Den gode snak om uddannelse
I løbet af 9 . eller 10 klasse skal jeres børn tage stilling til, om 
de vil begynde på en uddannelse, og hvilken det skal være .
Når de unge mennesker skal træffe et valg, har de behov for 
at få vendt og drejet deres tanker og overvejelser – og det 
er faktisk svært . Særligt hvis de skal gøre det alene . Derfor 
spiller I som forældre en stor rolle . Det kan være kunstigt og 
akavet at få startet en god dialog omkring disse overvejelser . 
Fortæl gerne om, hvordan det var for jer ”i gamle dage”, da 
I skulle vælge uddannelse . Kunne man overhovedet vælge 
imellem noget dengang? Måtte man egentlig selv bestem-
me, eller var det skolen eller forældrene, der bestemte? 
Mange unge kan godt lide at få en fornemmelse af, hvordan 
det faktisk var for far og mor .

Her er nogle spørgsmål, som I kan bruge for at gøre en sam-
tale fokuseret og naturlig . Husk at en god samtale kan foregå 
alle steder . God fornøjelse . . . 

Eksempler på spørgsmål
•  Hvad er din motivation for, at du tænker på  

at vælge denne uddannelse? 
•  Hvordan vil det gode uddannelsesforløb være for dig? 
•  Hvad tror du, man skal være god til og  

kunne lide for at gå på uddannelsen? 
•  Passer uddannelsen godt til dig?
•  Hvordan forestiller du dig dagene vil være? 
•  Hvad forventer du at få ud af din uddannelse,  

og hvad vil du bruge den til? 
•  Hvordan passer dine interesser og styrkeområder  

med denne uddannelse? 
•  Hvilke forventninger har du til  

lærerne / de andre elever / dig selv? 
•  Hvad er det bedste, der kan ske, mens du går  

på uddannelsen? Og hvorfor? 
•  Hvad er det værste, der kan ske? Og hvorfor?

Søg opdateret viden på nettet
På www .ug .dk eller på uddannelsesinstitutionernes egne 
hjemmesider finder I nemt relevante og opdaterede infor- 
mationer . Benyt også eVejledning på nettet . Det er for alle  
– elever, forældre, unge og voksne . Du finder eVejledning på: 
www .ug .dk

Deltag i arrangementer
På mange skoler arrangeres særlige uddannelsesaftener 
for forældre og elever . Samtlige ungdomsuddannelser har 
åbent-hus-arrangementer . Se mere bagerst i dette hæfte . 
At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn 
opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en  
god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen  
på uddannelsen .

Vær realistisk og tænk bredt
Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk  
når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens 
krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæfti-
gelsesmuligheder . Mange unge træffer hurtige beslutninger 
om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke 
er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er 
ganske få uddannelsespladser til rådighed . Snak med den 
unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmulighe-
der . Nogle unge får brug for at have en plan B i baghånden .

Det vigtigste er at gennemføre én uddannelse . Selv om man 
ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er mulighe-
derne for efterfølgende at få et godt og fast arbejde langt 
bedre, når man har en uddannelse . Der er masser af tid og 
mulighed for at nå det, man gerne vil .

Hvad kan forældre gøre?
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Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter  
9 . eller 10 . klasse . Ungdomsuddannelserne bygger videre  
på undervisningen fra 9 . klasse . 

Ansøgningsfrist 1. marts
Elever i 9 . og 10 . klasse skal tilmelde sig via www .optagelse .dk .  
På din skole vil du få en grundig orientering om, hvordan du 
taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende 
tilmeldingen . 

SU til 18-19 årige er forældreafhængig
Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 
18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn eller anden skoleydel-
se . Hvis din uddannelse begynder efter den 20 . i måneden, 
kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned . Du kan 
søge om SU 1 måned før den måned, hvor du kan få SU fra .
Se mere på www .su .dk og spørg på dit uddannelsessted eller 
spørg din uddannelsesvejleder, der kan hjælpe dig med at 
søge SU . 

Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, 
kan du som hovedregel kun få SU med satsen for hjemme-
boende, også selv om du gerne vil flytte hjemmefra . For at 
kunne få SU som udeboende mens du er 18 eller 19 år, skal 
den normale transportvej mellem dit uddannelsessted og 
dine forældres bopæl være 20 kilometer eller mere . Eller 
transporttiden (med bus og tog) mellem dit uddannelsessted 
og dine forældres bopæl skal være mere end 75 minutter . 
Selvom du bliver godkendt til at få SU som udeboende, vil 
din SU stadig være afhængig af dine forældres indkomst, når 
du er 18 og 19 år .

Tog eller bus til skole
Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få rabat på den 
daglige transport til din skole . Det sker ved, at du køber et  
ungdomskort på www .ungdomskort .dk . Kortet koster 390 kr . 
om måneden (i 2020), og du skal bestille med NemID .  
Er du i tvivl, så spørg din uddannelsesvejleder eller på dit 
uddannelsessted .

Gode uddannelsesvaner
At gennemføre en uddannelse vil kræve en indsats af dig . Og 
det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og af 
og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine 
hverdagsvaner et alvorligt eftersyn .

Det er vigtigt, at du får en god struktur på din dagligdag og 
har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og 
hjælpe dig, når du har brug for det .

Inden du beslutter dig

 Får du den nødvendige nattesøvn, eller  
er du på nettet ud på de små timer?

Spiser du morgenmad, eller tumler du lige op  
af sengen og ud ad døren?

Laver du madpakke, eller betaler du kassen for 
hurtigmad i frokostpausen?

Møder du hver dag, eller tager du af og  
til en hjemmedag uden særlig grund?

Laver du lektier, eller kommer du lige  
til at lave noget andet?

Har du styr på privatøkonomien, eller  
er der lavvande i kassen efter den  
18 . i hver måned?

Passer du på dig selv, eller kniber det  
lidt med humøret eller konditionen?

Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, 
fritidsinteresser, venner og festlige byture?

SU til hjemmeboende 982 kr./mdr. (2021)

SU for udeboende 18-19 år 4.005 kr./mdr. (2021)

Hvis dine forældre til sammen tjener mindre  
end 604.000 kr., kan du få et tillæg til grund- 
satsen. 
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Du har ret til at starte i folkeskolens 10 . klasse, når du er 
under 18 år ved skoleårets start . Så du kan godt tage 1-2 
arbejdsår mellem 9 . og 10 . klasse, hvis du har lyst til det . 

Tag et job som ung-arbejder
Det er godt at få noget værdifuldt arbejdserfaring, inden du 
går i gang med en uddannelse, fx et ungarbejderjob mens 
du er 15-17 år . Mange butikker og virksomheder vil gerne 
ansætte unge medhjælpere, fordi I ikke skal have så høj 
en løn, som voksne medarbejdere over 18 år . Ofte er I også 
tilfredse med et deltidsjob, fordi I stadig bor hjemme ved 
jeres forældre og ikke behøver at arbejde på fuld tid, som er 
37 timer om ugen .
Der er nogle ting, du skal vide for at være godt klædt på til at 
arbejde . Som ansat under 18 år, er du beskyttet af en masse 
lovgivning, som alle arbejdsgivere selvfølgelig har pligt til at 
overholde . Sørg for at have en ansættelseskontrakt, der er 
underskrevet af din arbejdsgiver og husk at få dine forældre 
til at gennemgå den eller få hjælp af en fagforening, som 
også hjælper unge under 18 år . Undersøg, at der er en  
overenskomst på din arbejdsplads . Det betyder, at der er 
en aftale om løn, arbejdstider og arbejdsvilkår, som følger 
reglerne .

Bliv parat til uddannelse på de frie fagskoler
De frie fagskoler tilbyder kurser, som varer mellem 20 og 42 
uger med fokus på kammeratskab, oplevelser og praktisk- 
faglige aktiviteter og undervisning inden for fx mad, design, 
krop, pædagogik, håndværk, forbrugerøkonomi . Det er en 
god forberedelse til en erhvervsuddannelse og til at flytte 
hjemmefra, og der er mulighed for at vælge linjer med bl .a . 
10 . klassefag . For at blive optaget som elev skal du være fyldt 
16 år eller have afsluttet 9 års skolegang . Prisen for et kursus 
ligger på ca . 900-1 .500 kr . om ugen og kan afhænge af, om 
du fx vil have eneværelse . Du kan få yderligere oplysninger 
hos din uddannelsesvejleder eller på www .friefagskoler .dk .

På ungdomshøjskole
På en ungdomshøjskole kan du være sammen med andre 
unge på 16-19 år . Du vil få oplevelser, faglige udfordringer 
og møde nye mennesker, der vil udfordre dit syn på verden 
og være med til at ruste dig til at træffe beslutninger om dit 
uddannelsesvalg . Du har selv stor indflydelse på dit forløb 
gennem de linjefag og valgfag, du vælger . Du vil også bruge 
masser af tid på at være sammen med dine kammerater  
i opholdsstuen, i multisalen, på værelserne, på fælles ture,  
i køkkenet og til festerne .

Du skal være fyldt 16½ år for at komme på ungdomshøjskole 
(eller 16 år, hvis man har gået 10 år i skole inkl . 0 . klasse), når 
højskoleopholdet starter, og man må ikke være fyldt 19 år . 
Prisen for kurser er ca . 1 .300-1 .600 kr . om ugen inkl . kost og 
logi . 

Et ophold i udlandet
Måske vil du gerne ud og opleve verden og kombinere det 
med et skoleophold eller et arbejde . Du kan tage på sprog- 
rejse i en sommerferie, eller du kan tage på et udvekslings- 
ophold, hvor du bor ved en værtsfamilie og går på high-
school . Hvis du er vild med at passe børn og lave lettere 
husligt arbejde, kan du også tage af sted som au pair . Så bor 
du hos en familie og hjælper dem med at passe børn og få 
deres dagligdag til at fungere . 

Tag dele af din uddannelse i udlandet
Hvis du gerne vil have en gymnasial uddannelse, kan du 
overveje at tage en international studentereksamen i et 
andet land . Det kaldes en IB, International Baccalaureate . 
De fleste IB-schools har kostskoleafdelinger eller kollegier 
tilknyttet, så du har et sted at bo under din uddannelse, og 
du kan få dansk SU under din uddannelse .
Hvis du gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, kan du 
tage en del af din læretid (hovedforløb) i et andet land, hvor 
du bliver ansat som lærling . Det kaldes PIU, praktik i udlan-
det . Hvert år er der ca . 1 .500 danske unge, der tager en del af 
deres erhvervsuddannelse i udlandet og får tilskud fra Under-
visningsministeriet til rejseudgifter og ophold . Du kan tage 
hele din læretid i udlandet eller blot dele af den . De mest 
populære lande er Tyskland og de engelsktalende lande i 
Europa eller Australien og USA, men du kan også komme til 
fx Tanzania og Island .

Andre muligheder

Vær opmærksom – nogle unge oplever desværre

• At de ikke får nok i løn

• At de ikke får feriepenge

•  At de bliver sat til at udføre arbejde,  
der er farligt

•  At de bliver bedt om at arbejde 15 minutter 
ekstra uden at få løn for det

•  At de selv skal finde en afløser, når de  
er syge

Egå Ungdoms-Højskole www.euh.dk

Ungdomshøjskolen ved Ribe www.uhr.dk

8 ANDRE MULIGHEDER



Kommer du i den situation, at du vil skifte uddannelse eller 
stoppe undervejs i din uddannelse, er det vigtigt, at du først 
snakker sagen godt igennem med dine forældre og din kon-
taktlærer, en studievejleder, en mentor/kontaktperson eller 
din uddannelsesvejleder . En vejleder kan hjælpe dig med at 
tænke fordele og ulemper godt igennem, inden du træffer 
et valg om at skifte uddannelse eller stoppe .

Alle skal have en uddannelsesplan
Alle elever, der forlader 9 . eller 10 . klasse skal have en ud-
dannelsesplan . Er du 15-17 år, færdig med skolen og ikke i 
uddannelse eller job, skal du i samarbejde med din uddan-
nelsesvejleder udarbejde en plan for, hvordan du kan blive 
uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse . Planen skal 
være realistisk, underskrevet af dig og dine forældre – og  
du har pligt til at følge din plan . Hvis du ikke er parat til at 
begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ud-
dannelse, kan du ønske at blive målgruppevurderet til FGU .

Du kan blandt andet få hjælp og  
vejledning, hvis du 

• Vil søge ind på en uddannelse

• Er kommet i tvivl om valg af uddannelse 

• Vil have lavet en uddannelsesplan

• Vil skifte til en anden uddannelse 

• Bliver ledig 

• Skal søge ungdomsbolig 

Du kan også få information om  

• Ophold  på højskole / fri fagskole

• Arbejde/ophold i udlandet 

• SU og ungdomskort til bus og tog

•  Optagelseskrav og ansøgningsfrister  
til ungdomsuddannelser

Uddannelsesvejledning til unge i Region Midt
UU Skive
Torvegade 10, 7800 Skive
Tlf . 9915 5690
www .uuskive .dk

UU Nordvestjylland 
Campus Sct . Jørgen 
Døesvej 54B, 7500 Holstebro
Tlf . 9611 6100
www .uunordvestjylland .dk

Team Unge 
Prinsens Allé 5, 8800 Viborg
Tlf . 3085 8911
www .viborg .dk

UU Randers  
Sct . Peders Gade 25, 8900 Randers 
Tlf . 8915 4747
www .uddannelse .randers .dk

UU Norddjurs 
Østerbrogade 67 F, 8500 Grenå
Tlf . 8959 1010
www .uu-djursland .dk

Center for unge,  
uddannelse og job
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Tlf . 8753 5000
http://cuuj .syddjurs .dk/forside

UU Ringkøbing-Skjern  
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk
Tlf . 9974 1537
www .uu-rksk .dk
  
Ungevejledningen - UU Herning  
Godsbanevej 1A, 1 . sal
7400 Herning
Tlf . 9628 7530 
www .ungevejledningen .herning .dk
   
Unge & Uddannelse 
Vestergade 65, 7430 Ikast
Tlf . 9960 4200 
www .ikast-brande .dk

UU Silkeborg  
Papirfabrikken 18A
8600 Silkeborg
Tlf . 8970 5800
www .uusilkeborg .dk

UU-Favrskov 
Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten
Tlf . 8964 4280
www .uu-favrskov .dk

UU Aarhus  
Kalkværksvej 10
8000 Århus C
Tlf . 8713 4105
www .uu-aarhus .dk

Uddannelsesvejledning  
Samsø  
Tanderupvej 15
8305 Samsø
Tlf . 2520 8805
www .samsoe .dk/borger/familie- 
boern-og-unge/hjaelp-til-unge

Uddannelsesvejledning  
Odder  
Rådhusgade 3  
8300 Odder
Tlf . 8794 7601
www .uu-os .dk
 
Uddannelsesvejledning  
Skanderborg  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg
Tlf . 8794 7601
www .uu-os .dk
 
Ungdomscenter Horsens
Christianholmsgade 23
8700 Horsens
Tlf . 7629 3080
www .ungdomscenter .horsens .dk

UU-Hedensted  
Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde
Tlf . 7975 5508
www .hedensted .dk

Uddannelsesvejledning

UDDANNELSESVEJLEDNING 9



Hvem kan tage en FGU? 
Forberedende grunduddannelse, FGU, er et uddannelsesfor-
løb efter 9 . eller 10 . klasse for unge under 25 år, der ikke er i 
gang med eller ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse og 
som heller ikke har et arbejde . Med en FGU kan du blive klar 
til at kunne begynde på en erhvervsuddannelse, en gymnasi-
al uddannelse eller få et job .

Er du i målgruppen?
Det er din kommune, der sammen med dig skal vurdere, om 
du er i målgruppen for at kunne gå på FGU . FGU skal forbe-
rede dig til, at du bagefter kan starte på en erhvervsuddan-
nelse, på HF eller en anden gymnasial uddannelse, eller til at 
du kan få fast arbejde som ufaglært på arbejdsmarkedet .

Fra 3 måneder til 2 år
En FGU kan vare indtil 2 år og nogle gange også lidt længe-
re, hvis der er brug for det . Du kan stoppe på FGU og få bevis 
for gennemførelse, præcis når du har opnået dit mål . Måske 
skal du bruge 3 måneder, måske skal du bruge 14 måneder, 
måske skal du bruge 2 år eller lidt længere . 

Ingen adgangskrav til FGU
Du kan starte på FGU direkte efter 9 . eller 10 . klasse, fx 
hvis du ikke er uddannelsesparat til at starte direkte på en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse . Du kan 
også starte på FGU, hvis du har været i gang med en ung-
domsuddannelse, som du ikke har gjort færdig . Der er ingen 
adgangskrav om eksaminer eller karakterer for at kunne  
starte på en FGU . Men for at du kan blive optaget, skal du og 
din uddannelsesvejleder i kommunen sammen finde ud af, 
om FGU er det rigtige for dig . Det hedder en målgruppe- 
vurdering . 
Det kan være, at du har nogle udfordringer eller vanskelig-
heder, så du ikke vil få noget ud af en FGU lige nu, og at det 
derfor er et andet tilbud, der vil være bedre for dig . 
Hvis du og din uddannelsesvejleder er enige om, at FGU er 
det rigtige for dig, så skal I lave en uddannelsesplan, som 
beskriver dit uddannelsesmål eller jobmål, og hvad du gerne 
vil opnå i din FGU .

FGU
Forberedende grunduddannelse

Afsøgningsforløb, indtil 2 uger

Basis
Introduktion til spor
Dansk og matematik

Mulighed for erhvervstræning

Almen
grunduddannelse

2/3 teori + 1/3 praksis

Eksamensspor  
forbereder til  

erhvervsuddannelse  
eller HF

Produktions-
grunduddannelse
2/3 produktion + 1/3 teori

Værkstedsspor
forbereder til  

erhvervsuddannelse  
og job

Erhvervs-
grunduddannelse

2/3 praktik + 1/3 skole

Virksomhedsspor
forbereder til job  
via ansættelser  

med lønnet praktik

Kilde: Undervisningsministeriet

Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at  
gennemføre en uddannelse eller finde et job?

Er du ikke parat til at starte på en erhvervs- 
uddannelse eller en gymnasial uddannelse?

Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse 
og arbejde svært for dig lige nu?

Har du brug for at få mere tid til at lære dansk, 
matematik, engelsk og måske naturfag eller 
samfundsfag?

Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at 
producere varer og løse opgaver ude hos kunder 
eller på værksteder eller ved at være i praktik?

Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan en FGU være rigtig god for dig .
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Mulige fag og niveauer på FGU
• Dansk – intro, G, E og D
• Dansk som andetsprog – intro, G, E og D
• Matematik – intro, G, E og D
• Engelsk – intro, G, E og D
• Naturfag – intro, G, E og D
• Samfundsfag – intro, G, E og D
• *Teknologiforståelse – G
• Identitet og medborgerskab – G
•  PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære,  
samarbejdslære, erhvervslære) – G

FGU-skolen skal tilbyde et eller flere gratis 
måltider til alle elever fx morgenmad eller 
frokost eller begge dele.

De faglige niveauer på FGU
Du kan afslutte skolefagene på FGU med prøve på 3 forskel-
lige niveauer:
• G svarer til 9 . klasseprøven
• E svarer til 10 . klasseprøven
• D er lidt højere end 10 . klasseprøven

* udbydes ikke af alle skoler

Når du afslutter fagene på FGU, bliver du bedømt med en 
karakter efter 7-trins-skalaen ligesom i folkeskolen, hvor ka-
rakteren 02 betyder bestået . Består du dansk og matematik 
på mindst G-niveau, kan du blive optaget på en erhvervs- 
uddannelse . Du kan blive direkte optaget på HF, hvis du 
afslutter og består følgende fag:
• Dansk D eller dansk som andetsprog D
• Engelsk D
• Matematik D
• Samfundsfag på mindst G
• Naturfag på mindst G

Et basisforløb og 3 uddannelsesspor
FGU har et basisforløb med optag hele året rundt, så du kan 
starte lige med det samme . FGU har desuden 3 uddannelses-
spor, som starter til januar og august . Både på basisforløbet 
og på uddannelsessporene kan du få undervisning på forskel-
lige niveauer . Du kan altid begynde og afslutte på præcis det 
niveau, der passer til dig og dit uddannelsesmål . På basisfor-
løbet kan du begynde undervisningen i dansk og matematik, 
og du vil blive introduceret til de 3 uddannelsesspor .
Basis er indgangen for unge, som enten har brug for et kor-
tere forløb under 6 måneder for at opnå deres mål eller som 
starter uden for de to årlige optag på sporene . For de fleste 
vil basis være en introduktion til det spor, som man efterføl-
gende skal starte på . På basis vil du blive undervist på det 
niveau, der passer til dig . Det kan enten være på intro-niveau, 
der ligger under prøve-niveauerne G, E og D, eller direkte på 
et prøveniveau . 

Der er ingen begrænsning på, hvor lang tid basis kan vare . 
Hvis du ikke er klar til at starte direkte på et spor ved det 
næste starttidspunkt, så kan du blive på basis .

AGU, almen grunduddannelse
AGU er for dig, der gerne vil afslutte dine skolefag med prø-
vebevis, så du kan få adgang til en erhvervsuddannelse eller 
en gymnasial uddannelse, fx den 2-årige HF .

De obligatoriske fag på AGU er
• Dansk eller dansk som andetsprog
• Matematik

Samt et af følgende fag
•  PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære,  

samarbejdslære, erhvervslære)
•  Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst et valgfag
•  Engelsk
•  Identitet og medborgerskab
•  Naturfag
•  PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære,  

samarbejdslære, erhvervslære)
•  Samfundsfag
•  Teknologiforståelse (udbydes ikke af alle skoler)

Du kan afslutte fagene på det niveau, der passer til  
dit uddannelsesmål fx G, E eller D . 

Du skal bruge fagene i temaer og projekter, så du bruger din 
viden til at løse konkrete problemer fra virkeligheden . Du skal 
også arbejde med dine fag i praktiske værkstedsforløb, så te-
ori og praksis kommer til at hænge sammen . Derudover skal 
du være med til aktiviteter på tværs af de 3 spor sammen 
med de andre elever fx motion og bevægelse samt foredrag, 
virksomhedsbesøg og studieture . Du kan også komme i 
erhvervstræning i 2x2 uger pr . semester (halvt år) . Du vil få 
hjælp til det, som er svært, eller som du gerne vil træne . Har 
du brug for hjælpemidler, fx fordi du er ordblind, svagtseen-
de eller har nedsat hørelse, så vil du lære at bruge det rigtige 
udstyr på en nem og smart måde .
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PGU, produktionsgrunduddannelse
PGU er for dig, der foretrækker at lære gennem praktisk 
arbejde og gerne vil begynde på en erhvervsuddannelse eller 
søge et ufaglært job . PGU gennemføres inden for et fagligt 
tema og på et værksted med reel produktion og fx opgaver 
for kunder ligesom på en arbejdsplads . Undervejs i din PGU 
arbejder du med at dokumentere dine fremskridt, og den 
viden og de arbejdsmæssige færdigheder, du har opnået . Du 
kan afslutte din PGU med en praktisk prøve på 3 forskellige 
niveauer, kaldet FGU1, FGU2 og FGU3 . Din underviser hjæl-
per dig med at vurdere, hvilket prøveniveau der vil være det 
rigtige for dig . Til prøven viser og forklarer du, hvordan du vil 
lave eller løse en bestemt opgave inden for dit faglige tema . 
Din underviser vil give dig en bedømmelse om bestået/ 
ikke-bestået .

Obligatoriske fag på PGU
•  Dansk
•  Matematik
•  PASE
•  Mulighed for valgfag
•  Dokumentation af faglig tema
•  Praktisk prøve FGU1, FGU2 eller FGU3

Du kan afslutte dansk, matematik og valgfag på det 
niveau, der passer til dit uddannelsesmål fx G, E eller D . 
Består du dansk og matematik på mindst G-niveau,  
kan du blive optaget på en erhvervsuddannelse . 

Derudover har du mulighed for at komme i erhvervstræning 
i 2 x 2 uger pr . semester, og du kan deltage i undervisning på 
fx en erhvervsskole eller et AMU-center i kortere tid, hvis det 
passer ind i dit uddannelsesmål . Det kaldes kombinationsfor-
løb . Derudover skal du også være med til aktiviteter på tværs 
af de 3 spor sammen med de andre elever fx motion og 
bevægelse samt foredrag, virksomhedsbesøg og studieture . 

Erhvervstemaer på FGU
Du kan tage PGU inden for de temaer, som din FGU-skole 
udbyder . Tjek på skolernes hjemmesider, eller spørg din  
uddannelsesvejleder . 

Oversigt over mulige erhvervstemaer
• Omsorg og sundhed
• Handel og kundeservice
• Turisme, kultur og fritid
• Musisk og kunstnerisk produktion
• Mad og ernæring
• Miljø og genbrug
• Jordbrug, skovbrug og fiskeri
• Byg, bolig og anlæg
• Kommunikation og medier
• Motor og mekanik
• Service og transport
• Industri

EGU, erhvervsgrunduddannelse
En EGU består hovedsageligt af lønnet ansættelse i en 
virksomhed, hvor du får løn på lærlingeniveau . Det er kom-
munens eller FGU-skolens opgave at finde en arbejdsplads 
til dig . En EGU afhænger derfor både af, om du er klar til 
et lønnet fuldtidsarbejde, og om der er en virksomhed, der 
vil indgå en EGU-aftale med dig . Undervejs i din EGU skal 
du dokumentere, hvad du lærer i virksomheden, og hvilke 
færdigheder du opnår . 

Du skal også på skole i 1/3 af uddannelsestiden . Det kan fx 
foregå på FGU-skolen og være undervisning i dansk, mate-
matik og PASE, som du kan afslutte med bevis på G, E eller 
D niveauer . Din undervisning kan også foregå på en erhvervs-
skole eller et AMU-center, hvis det passer bedst ind i din 
uddannelsesplan . Så kan du fx opnå et svejsecertifikat eller 
truckførerbevis . Din undervisning kan også være et forløb på 
en højskole, hvis det er det rigtige for dig . Din EGU-vejleder 
vil følge dig under din uddannelse og hjælpe dig med at 
lave en plan over dine undervisningsforløb . De dage/uger, 
hvor du er til undervisning, får du skoleydelse, ligesom elever 
på AGU og PGU .

En EGU har en individuel varighed på op til 2 år . I visse til-
fælde kan en EGU forlænges med yderligere 1 år . Længden 
afhænger af, hvilket mål du har med dit uddannelsesforløb 
fx at kvalificere dig til et bestemt job eller til at kunne blive 
optaget på en erhvervsuddannelse . Måske vil det tage 7 må-
neder eller 15 måneder eller 2½ år . Det hjælper din EGU-vej-
leder dig med at vurdere sammen med din arbejdsplads . 

Du skal afslutte din EGU med en praktisk prøve, hvor du viser 
og forklarer, hvad du har lært . Du kan afslutte din praktiske 
prøve på 3 forskellige niveauer, kaldet FGU1, FGU2 og FGU3 . 
Din EGU-vejleder hjælper dig med at vurdere, hvilket prø-
veniveau der vil være det rigtige for dig . Til prøven viser og 
forklarer du, hvordan du vil lave eller løse en bestemt opgave 
inden for dit faglige tema . En faglig censor vil give dig en 
bedømmelse om bestået/ ikke-bestået . Hvis du afslutter din 
EGU med bestået FGU3-niveau, så har du ret til at indmelde 
dig i en A-kasse og opnå dagpengeret ved ledighed på sam-
me vilkår, som unge der har gennemført en lærlingeuddan-
nelse eller har haft job i længere tid . Du kan tage EGU inden 
for alle 12 erhvervstemaer uanset udbuddet på din skole . 
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En uddannelsesplan og en forløbsplan
Når du er vurderet i målgruppen for FGU, skal du lave en 
uddannelsesplan sammen med en uddannelsesvejleder fra 
kommunen . I skal sammen beskrive, hvad målet for din FGU 
skal være, fx at kunne træffe valg af branche og blive optaget 
på en erhvervsuddannelse efter FGU . Du skal vælge, hvilket 
spor du vil på, og hvad du kunne tænke dig af erhvervstræ-
ning, og hvor længe du regner med, at din FGU skal vare . Du 
kan nemlig begynde og slutte på det niveau, der passer til 
dig . Måske skal du kun bruge 3 måneder på FGU til at få den 
eksamen i matematik, som du mangler . I din uddannelses-
plan skal der også stå, om skolen skal hjælpe dig med nogle 
udfordringer og vanskeligheder, og hvad du tidligere har haft 
af hjælp . Når du laver en omhyggelig uddannelsesplan, så 
har FGU-skolen det bedste udgangspunkt for at lave en god 
uddannelse for dig .
FGU-skolen skal foretage en vurdering af dit dansk- og ma-
tematikniveau ved start . Herefter skal skolen tage udgangs-
punkt i din uddannelsesplan og lave en forløbsplan sammen 
med dig, hvor I beskriver, hvad du skal udvikle dig i, hvilken 
hjælp du har brug for, og hvilke mål I sammen skal nå for 
dine personlige, faglige og sociale kompetencer . For at holde 
øje med og synliggøre din udvikling, vil du hver måned få en 
samtale med en lærer, hvor I evaluerer på undervisningen, 
indsatsen og dine fremskridt .

Et 2-ugers afsøgningsforløb
Hvis du, dine forældre eller kommunen er i tvivl om, hvorvidt 
FGU er noget for dig, så kan du starte på et 2-ugers afsøg-
ningsforløb på FGU-skolen, hvor du kan få en fornemmelse 
af, hvad det går ud på, og hvordan dagligdagen fungerer på 
skolen . Så kan skolen også få et bedre indtryk af, om FGU er 
noget for dig . Efter et afsøgningsforløb kan det så endelig 
bestemmes, om du er i målgruppen for FGU .

Dansk og matematik til alle på basisforløbet
Alle FGU-elever skal undervises i dansk og matematik på 
basisforløbet . Undervisningen skal tilpasses til dine forud-
sætninger og skal foregå på det niveau, der passer til dig . 
Det gælder både, hvis du er super god, eller hvis du synes, 
det er temmelig svært . Undervisningen skal også tilrettelæg-
ges, så den er god for elever, der fx er ordblinde eller har et 
handicap, så de skal bruge hjælpemidler . Det er helt OK, for 
FGU skal være et godt og rart lærested for alle, uanset hvilket 
udgangspunkt man starter med . Skolen har også stor fokus 
på, at alle elever trives fagligt, personligt og socialt . 

Tog eller bus til skole
Går du på FGU, kan du få rabat på den daglige transport til  
din skole . Det sker ved, at du køber et ungdomskort på  
www .ungdomskort .dk . Kortet koster 390 kr . om måneden,  
og du skal bestille med NemID . Er du i tvivl, så spørg din 
uddannelsesvejleder eller på dit uddannelsessted .

Skoleydelse
Når du går på FGU, får du i slutningen af hver måned  
udbetalt en skoleydelse af skolen .
I 2021 er skoleydelsen følgende:
• 1 .655 kr/mdr hvis du er under 18 år
•  2 .873 kr/mdr hvis du er over 18 år og hjemmeboende
•  6 .669 kr/mdr hvis du er over 18 år og udeboende

Er du forælder, kan du få et tillæg:
• 6 .452 kr/mdr hvis du er enlig forsørger
• 2 .578 kr/mdr hvis du er ikke-enlig forsørger

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal betale skat af  
efter de almindelige gældende regler . Der er mødepligt til 
uddannelsen, og der vil ske et forholdsmæssigt fradrag i  
din skoleydelse, hvis du er fraværende uden gyldig grund .
FGU-elever har ikke mulighed for at søge supplerende  
SU-lån .

FGU institutioner i Region Midtjylland
Hvis du er vurderet i målgruppen for FGU, må du selv 
bestemme, hvilken skole du vil søge ind på,- også selv om 
skolen ligger i en anden kommune . Tjek de lokale skoler  
og erhvervstemaer på institutionernes hjemmesider . 

FGU Østjylland
www .fguoj .dk
Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner

FGU Midtjylland
www .fgumidtjylland .dk
Viborg og Silkeborg kommuner

FGU Aarhus
www .fguaarhus .dk
Aarhus Kommune

FGU Sydøstjylland
www .fgusoj .dk
Skanderborg, Odder, Samsø, Horsens og  
Hedensted kommuner

FGU Midt-Vest
www .fgumv .dk
Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande  
kommuner

FGU Skolen HLSS
www .fguskolen .dk
Holstebro, Lemvig, Struer og Skive kommuner
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AGU, almen grunduddannelse

 Basis 1. halvår 2. halvår 3. halvår

 Dansk (intro) Dansk (G) Dansk (E) Dansk (D)
 Matematik (G) Matematik (G) Matematik (D) Matematik (D)
 Engelsk (intro)  Engelsk (G) Engelsk (G) Engelsk (E)
 Identitet og Naturfag (G) Naturfag (E) Naturfag (D)
 og medborgerskab (G)

Projekt / Tema Projekt / Tema Projekt / Tema Projekt / Tema
AGU

PGU, produktionsgrunduddannelse

 Basis 1. halvår 2. halvår 3. halvår

 Mad og ernæring  Mad og ernæring Mad og ernæring Mad og ernæring
 (intro)  (FGU1)  (FGU2) (FGU3)
 Matematik (intro) Matematik (intro) Matematik (intro) Matematik (G)
 Dansk (G) Dansk (G)  Dansk (E) Dansk (E)
 PASE (G) PASE (G)

Køkkenværksted Køkkenværksted Køkkenværksted Køkkenværksted
PGU

EGU, erhvervsgrunduddannelse

 Basis 1. halvår 2. halvår 3. halvår

 Mad og ernæring  Mad og ernæring Mad og ernæring Mad og ernæring
 (intro)  (FGU1)  (FGU2) (FGU3)
 Matematik (intro) Skoleforløb, Skoleforløb Skoleforløb
 Dansk (intro) efter aftalt plan efter aftalt plan efter aftalt plan

 PASE (G) 

Hotelkøkken,
lønnet praktik

Hotelkøkken,
lønnet praktik

Hotelkøkken,
lønnet praktik

Hotelkøkken,
lønnet praktik

EGU

Erhvervstemaet MAD OG ERNÆRING
Eksempler på indholdselementer i elevforløb

Afsluttende niveauer på PGU og EGU for faglige prøver
FGU1
Du kan medvirke ved almindelig daglig produktion/opgaveløsning i kendte situationer og under instruktion og opsyn .
Du viser interesse for og vilje til at blive oplært i de forskellige daglige opgaver .
Du kan begå dig på arbejdspladsen fagligt, personligt og socialt .
 
FGU2
Du kan begynde at arbejde selvstændigt og ansvarligt med kendte opgaver i kendte situationer .
Du kan medvirke ved mere komplicerede opgaveløsninger under instruktion og opsyn .
Du kan begynde at forstå, hvad der har betydning for den aktuelle produktion/opgaveløsning .
 
FGU3
Du kan selv planlægge og gennemføre kendte opgaver i kendte situationer, alene og i samarbejde med andre .
Du kan sætte dig ind i forhold, der har betydning i arbejdssituationen og kan kommunikere med andre derom .
Du kan skifte mellem forskellige arbejdsfunktioner samt håndtere ændringer og uforudsete ting i den daglige opgavevaretagelse .
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STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 
16-25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en an-
den ungdomsuddannelse . Uddannelsen tilbydes til unge 
udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, 
bl .a . unge med svære bevægelseshandicap, multihandicap-
pede unge, unge med autisme, unge med kraftig ADHD eller 
andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneska-
de . Uddannelsen er således målrettet unge, der har opfyldt 
undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennem-
føre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk 
støtte .

Om uddannelsen
Uddannelsen består af elementer af undervisning, træning 
og praktiske aktiviteter, herunder bo-undervisning og praktik 
i virksomheder og institutioner . Uddannelsen skal give dig 
kompetencer, så du kan leve et så selvstændigt og aktivt 
voksenliv som muligt . Samtidig skal uddannelsen give dig til-
knytning til et ungdomsmiljø, hvor du kan møde nye venner 
og få nye sociale erfaringer . Uddannelsesplanen underskrives 
af dig, og også af dine forældre, hvis du er under 18 år . Der 
er regler for omfang og varigheder af de praktikforløb og den 
undervisning, der indlægges i din uddannelsesplan .

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen?
Din uddannelsesvejleder orienterer dig og dine forældre om 
uddannelsen . Kommunen skal vurdere, om du indgår i mål-
gruppen for uddannelsen, og om du skal tilbydes en 3-årig 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov .  

Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen . Hvis uddannelsen 
er noget for dig, udarbejder din kommunale uddannelses-
vejleder i samarbejde med dig og dine forældre et udkast 
til en uddannelsesplan for din uddannelse, og det indstilles 
til kommunen, at du optages på ungdomsuddannelsen . 
Herefter afgør kommunen, om du skal tilbydes uddannelsen, 
hvor den skal foregå, og på hvilke vilkår, herunder forsørgel-
sesgrundlag for elever over 18 år .

Vejledning
Du bliver vejledt og støttet under hele uddannelsesforløbet .  
En uddannelsesvejleder sørger for, at din uddannelsesplan 
mindst 1 gang årligt vurderes og justeres i forhold til målene 
med din uddannelse . Justeringen sker i samarbejde med dig 
og dine forældre eller værge .

Uddannelsesbevis
Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kommunen 
for, at der udstedes et kompetencepapir, der indeholder en 
beskrivelse af, hvad du har lært og hvilke kompetencer, du 
har opnået . Afbryder du uddannelsen, udstedes et kompe-
tencepapir for de uddannelsesdele, du allerede har færdig-
gjort .

Yderligere oplysninger
Kontakt uddannelsesvejledningen i din hjemkommune,  
se side 9 .

STU
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Det er vigtigt, at alle unge i Danmark kan få en 
uddannelse - også selv om særlige forhold gør 
sig gældende. 

Uddannelsen 
Uddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, her-
under bo-undervisning, der: 

 Fremmer din personlige udvikling og mulighed 
for at deltage selvstændigt og aktivt i samfunds-
livet 

Fremmer din evne til at indgå i sociale sammen- 
hænge og til at få et selvstændigt og aktivt 
fritidsliv 

Er rettet mod udvikling af kompetencer til brug  
i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer . 
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Faglært
Med en erhvervsuddannelse, EUD, bliver du faglært inden for 
et bestemt fagligt område . En erhvervsuddannelse giver dig 
også mulighed for at tage en videregående uddannelse bag-
efter . Du kan også tage en erhvervsfaglig studentereksamen, 
EUX, så bliver du både faglært og student på én gang .  
Læs mere om erhvervsfaglig studentereksamen på side 20 . 

Der findes over 100 erhvervsuddannelser
En erhvervsuddannelse består dels af undervisning på skole, 
dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed . Nogle 
erhvervsuddannelser er forholdsvis korte og tager mellem  
1½ og 2½ år . De fleste erhvervsuddannelser har dog typisk  
en samlet uddannelsestid på ca . 4 år . 
Erhvervsuddannelser, EUD og EUX, foregår på tekniske skoler, 
landbrugsskoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler og 
andre fagskoler .

Hvem kan blive optaget?
Du kan begynde direkte efter 9 . eller 10 . klasse . Hvis du kan 
indfri adgangskravene, bliver du direkte optaget . Hvis du 
ikke kan indfri alle adgangskrav, så kan du blive optaget på 
baggrund af en konkret vurdering eller en optagelsesprøve . 
Har du på forhånd indgået og underskrevet en uddannelses-
aftale med en virksomhed, bortfalder adgangskravene . 

Adgangskrav for optag på EUD og EUX
For at blive direkte optaget på en erhvervsuddannelse  
skal du:
• Være vurderet uddannelsesparat til EUD
• Have bestået folkeskolens afgangseksamen
•  Have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og  

matematik fra 9 . eller 10 . klasse

Optagelse via en konkret vurdering
Hvis du ikke kan leve op til adgangskravene, så skal uddan-
nelsesstedet tilbyde dig en optagelsesprøve, der svarer til  
9 . klasse niveau . Herefter skal du til en samtale, og så kan  
uddannelsesstedet optage dig, hvis de vurderer, at du er 
parat og motiveret .
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat eller ikke har en 
fuld afgangseksamen, men har bestået dansk og matematik, 
enten fra din skolegang eller fra et andet forløb fx FGU, så 
kan uddannelsesstedet optage dig efter en samtale, hvis de 
vurderer, at du er parat og motiveret . 
Hvis du ikke bliver optaget, så får du en forklaring på, hvad 
du mangler, og hvordan du kan forbedre dig . Så har du mu-
lighed for at søge ind på uddannelsen igen, fx næste gang 
den starter .

EUD
Erhvervsuddannelse

•  God start på karriere
•  Direkte adgang til videregående uddannelse
• Stor mangel på faglærte
•  Løn under uddannelse, startløn ca. 11.000 kr.  
om måneden før skat

•  Uddannelsesgaranti
• Forskelige fag og sværhedsgrader
•  Mulighed for læreplads i udlandet
•  Over 100 erhvervsuddannelser
•  Mange uddannelser kan tages med  
erhvervsfaglig studentereksamen, EUX

Sådan beregnes gennemsnittet  
i dansk og matematik

Dansk 9. klasseprøven
Først beregner du din skriftlige karakter som:
Læsning x 0,25 + retskrivning x 0,25 + skriftlig fremstilling x 0,50 = 
skriftlig karakter
 
Så beregner du din samlede karakter som:
Skriftlig karakter x 0,5 + mundtlig karakter x 0,5 =  
samlet karakter i dansk
 
Matematik 9. klasseprøven
Prøve uden hjælpemidler x 0,5 + prøve med hjælpemidler x 0,5  
= samlet karakter i matematik
 
Dansk og matematik, 10. klasseprøven
Skriftlig prøve x 0,5 + mundlig prøve x 0,5 = samlet karakter
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Du starter med et grundforløb
Elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter 
9 . eller 10 . klasse og ikke har en uddannelsesaftale, starter på 
GF1 . Elever, der påbegynder senest 2 skoleår efter afsluttet 
9 . eller 10 . klasse, kan vælge at starte på GF1 . Elever, der har 
gået på FGU, kan også starte på GF1 . Unge, der har afsluttet/
gennemført et helt skoleår på en gymnasial uddannelse kan 
ikke søge ind på GF1 . De skal starte direkte på GF2 . Du kan 
kun begynde på et GF1 forløb én gang .

GF1 - den brede introduktion
På de første 20 uger af grundforløbet får du en bred intro-
duktion til erhvervsuddannelserne, og de måder du skal 
arbejde og lære på gennem hele din erhvervsuddannelse . 
Du vil komme til at arbejde med konkrete praktiske opgaver 
og temaer, hvor du bruger viden og teknikker fra flere fag  
på samme tid . Du skal både kunne udføre praktiske arbejds-
opgaver og kunne lave en skriftlig forklaring på, hvordan  
du udførte arbejdet og løste opgaven . Mange skoler har op-
delt deres GF1-forløb i forskellige fagretninger, der dækker 
forskellige interesseområder . På skolernes hjemmesider  
kan du læse meget mere om indholdet i netop deres 
GF1-forløb .

Efter GF1 vælger du uddannelse
Ved afslutningen af GF1 skal du vælge, hvilken erhvervsud-
dannelse du vil have GF2 og hovedforløb inden for . Der er 
over 100 uddannelser, du kan vælge imellem, men nogle 
er adgangsbegrænsede og kræver en læreplads på forhånd 
eller en kvoteplads . 

Hvem kan starte på GF2?
Elever fra 9 . og 10 . klasse med uddannelsesaftale kan vælge 
at starte direkte på GF2 . Elever, der er uddannelsesafklaret 
og begynder i januar måned året efter afsluttet 9 . eller 10 . 
klasse, kan også vælge at starte direkte på GF2 .
Du kan starte 3 gange på GF2 . Herefter kan du kun blive 
optaget på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale .

GF2 - er uddannelsesrettet
GF2, grundforløbets 2 . del, vil bestå af undervisning og fag, 
der præcis retter sig mod det hovedforløb, du har valgt . 
Hvilke fag og niveauer, du skal bestå på GF2, afhænger af din 
uddannelse . Læs mere på www .ug .dk, www .elevplan .dk og 
på skolernes hjemmesider .
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*   På EUD/EUX Business kan elever med gymnasial uddannelse (EUX teknisk, HF, HHX, HTX eller STX) fra 1 . august 2019  
nøjes med et hovedforløb på 1 år inden for alle uddannelsesområder .  
Men kan indtil 2023, som en overgangsordning, indgå uddannelsesaftaler efter gammel ordning (2 år) .
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Du skal være interesseret i undervisningen
Det forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret i  
undervisningen og kan arbejde selvstændigt, både når du 
skal arbejde individuelt, i grupper eller med projekter . Der  
er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at 
yde en engageret indsats . Du har et medansvar for at få  
et godt udbytte af undervisningen .

Økonomi under uddannelsen
Når du er over 18 år, kan du søge SU til de dele af uddan-
nelsen, hvor du ikke får elevløn fx grundforløbet . Når du har 
underskrevet en uddannelsesaftale og starter på lærlingefor-
løbet, får du løn fra din arbejdsgiver i resten af din uddannel-
sestid . Uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelses-
stederne kan oplyse dig om, hvad lærlingelønnen er inden 
for de forskellige brancher . 
Bliver du optaget i skolepraktik, får du en skoleydelse . I 2021 
er skolepraktikydelsen fastsat til 8 .008 kr . pr . måned for elever 
over 18 år og 3 .345 kr . pr . måned for elever under 18 år . 
Godtgørelsen er skattepligtig som A-indkomst . Der skal ikke 
betales arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelsen, da der ikke 
er tale om en lønindkomst fra et ansættelsesforhold .
Skal du med tog eller bus til skole, kan du søge om et ung-
domskort på hjemmesiden www .ungdomskort .dk . Når du 
har underskrevet en uddannelsesaftale og får elevløn, skal du 
selv dække dine daglige transportudgifter til og fra arbejde .

Uddannelsesgaranti
Hvis du ikke har fået en uddannelsesaftale med en virksom-
hed, så har mange erhvervsuddannelser tilbud om skole-
praktik, hvor du er garanteret at kunne gøre din uddannelse 
færdig .
Hvis din uddannelse ikke har skolepraktik, så skal du have 
tilbud om at kunne starte på GF2 på en beslægtet uddan-
nelse, der har skolepraktik, og hvor du får godskrivning for 
allerede gennemførte og beståede elementer . Et tilbud om 
at starte på GF2 med uddannelsesgaranti tæller med i de tre 
gange, du kan starte på GF2 uden en uddannelsesaftale .

Mesterlære
Hvis du har en læreplads på forhånd, kan du vælge at gå i 
mesterlære . I stedet for at tage grundforløbet på skolen, skal 
du – via dit arbejde på din læreplads – opnå kompetencer 
svarende til grundforløbet . Skolen følger op på dit uddannel-
sesforløb, og du skal måske følge nogle fag på skolen .
Hvis du har en aftale om en læreplads, så kan erhvervsskolen 
hjælpe dig med at få en uddannelsesaftale og finde ud af, 
om du skal i mesterlære eller starte almindeligt i lære, før  
du starter på grundforløbet .

Trin i uddannelserne 
Mange erhvervsuddannelser er trindelte . Herved får du  
mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse, der er  
første selvstændige trin af en længere erhvervsuddannelse . 
Stopper du din uddannelse efter trin 1, kan du senere vende 
tilbage og tage den fulde erhvervsuddannelse, der giver ret 
til et svendebrev . Du har ret til optagelse i A-kasse og dag-
penge som ledig, når du har gennemført mindst trin 1 i  
en erhvervsuddannelse .

Skolehjem/kollegier
Alle erhvervsskoler skal tilbyde skolehjemspladser til unge, 
der har mere end 5 kvarters transport fra hjemmet til skolen . 
Elever, der er frafaldstruet på grund af faglige eller personlige 
udfordringer, kan også søge om en plads på et skolehjem . 
Et skolehjem minder lidt om en efterskole . Her får du 3 mål-
tider mad om dagen, tilbud om masser af fritidsaktiviteter, 
mulighed for nye kammeratskaber og daglig mulighed for 
voksenkontakt . Tag til åbent hus på erhvervsskolerne og un-
dersøg, hvilke muligheder de har, hvis det kunne være noget 
for dig at bo på skolehjem .

Se lokale  
muligheder  

side 48
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●  EUX 
●   Adgangsbegrænsning  

Du skal have en lærepladsaftale på forhånd eller 
søge ind på en kvoteplads, hvis det er muligt

● Skolepraktik 
●  Skoleuddannelse uden uddannelsesaftale 

Kilde: www.uvm.dk, juni 2021
Der sker løbende ændringer i adgangsbegrænsning  
og skolepraktikordning. Tjek på www.ug.dk eller  
spørg en vejleder på uddannelsesstederne

Oversigt over erhvervsuddannelser, EUD
Samlet ca. varighed for GF1+GF2+hovedforløb

Anlægsgartner ●
 
●  4 år - 4½ år

Bager og konditor ●    3 år - 4½ år
Dyrepasser ● ●  3 år 2 mdr . - 4½ år
Ernæringsassistent ● ●   3½ år - 4 år 2 mdr .
Fitnessuddannelsen ●  2 år - 3 år
Frisør ● ● ●  4½ år - 5½ år
Gartner ● ●  3 år 11 mdr . - 4½ år
Gastronom ● ●   2 år - 4 år 9 mdr .
Gourmetslagter ●   2½ år - 4 år 3 mdr .
Greenkeeper   4 år - 4½ år

Kosmetiker ● ● ●  3 år - 4 år 1 mdr .
Landbrugsuddannelsen ●    2 år 4 mdr . - 5 år 11 mdr .
Mejerist   2 år 2 mdr . - 3 år 8 mdr .
Receptionist ●  3 år - 3 år 11 mdr .
Skov- og naturtekniker ● ●  3 år 11 mdr . - 4½ år
Slagter  2½ år - 3½ år
Tarmrenser     3 år
Tjener ●   2 år 2 mdr . - 4 år
Veterinærsygeplejerske ●  2½ år - 4 år 3 mdr .

Detailhandel ● ●  3 år - 5 år
Eventkoordinator ● ● 3 år - 4 år
Finansuddannelsen ● 4 år
Handelsuddannelsen ● ● 3 år - 4 år
Kontoruddannelsen ● ●  4 år

Den pædagogisk assistentuddannelse ● ● 3 år - 4 år
Hospitalsteknisk assistent 3 år - 3 år 9 mdr .
Social- og sundhedsassistent ●  3 år 10 mdr . - 4 år 7 mdr .
Social- og sundhedshjælper  2 år 2 mdr .
Tandklinikassistent ●  3½ år

Ambulancebehandler  4 år 7 mdr .
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger ● ●   4 år - 5 år
Autolakerer ● ●  4 år 3 mdr . - 4 år 9 mdr .
Automatik- og procesuddannelsen ● ●   2½ år - 5 ½ år
Bådmekaniker ● ● 4½ år
Beklædningshåndværker ● ●   2½ år - 3 år 10 mdr .
Beslagsmed  4½ år
Boligmonteringsuddannelsen  3 år 3 mdr . - 4½ år
Buschauffør i kollektiv trafik    2 år - 5 år
Bygningsmaler ● ●  4 år 3 mdr . - 4½ år
Bygningssnedker ● ● 3 år 9 mdr . - 4 år 3 mdr .
Cnc-teknikuddannelsen ● ● 2 år - 3 år
Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen ● ●   3 år 3 mdr . - 4½ år
Data- og kommunikationsuddannelsen ● ●   3 år - 6 år
Digital media ●  3½ år
Ejendomsservicetekniker ●  3 år 9 mdr .
Elektriker ● ●   4½ år - 5 år
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen ● ●    4½ år - 5½ år
Elektronikoperatør   2½ år
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen ● ●   2½ år - 5 år
Film- og tv-produktionsuddannelsen ●    3 år - 5½ år
Finmekaniker ●   1½ år eller 4 år
Flytekniker   2½ år - 6½ år
Forsyningsoperatør  2½ år
Fotograf ● 5 år
Glarmester (og alubygger) ●    4 år 8 mdr .
Grafisk tekniker ●  4 år
Guld- og sølvsmedeuddannelsen ●  2½ år - 4½ år
Havne- og terminaluddannelsen  2 år - 3 år
Industrioperatør ●  2½ år - 3 år 2 mdr .
Industriteknikeruddannelsen ● ●   2½ år - 6 år
Karrosseriteknikeruddannelsen ● ●    4½ år - 5 år
Kranfører  3½ år - 5 år
Køletekniker ●   2½ år - 4½ år
Lager- og terminaluddannelsen ● ●   2 år - 5 år
Lastvognsmekaniker ● ●   2½ år - 5 år
Lufthavnsuddannelsen  3½ år - 3 år 8 mdr .

Maritime håndværksfag  4½ år
Maskinsnedker ● ●   2½ år - 4 år 3 mdr .
Mediegrafiker ● ●  4½ år
Murer ● ●   3 år 11 mdr . - 5 år
Møbelsnedker og orgelbygger ● ● ● 3 år 9 mdr . - 4 år 3 mdr .
Ortopædist  4½ år
Overfladebehandler ●   2½ år - 3½ år
Personvognsmekaniker ● ●  2½ år - 5 år
Plastmager ● ●   2½ år - 5½ år
Procesoperatør ● ●  2½ år - 5 år
Produktions- og montageuddannelsen ●  2½ år
Produktør ●  2 år
Serviceassistent ●   2 år - 2½ år
Sikkerhedsvagt   2½ år
Skibsmekaniker  3 år 9 mdr .
Skibsmontør ● ●    3 år - 5 år
Skiltetekniker ● ● ●  4 år 3 mdr . - 4½ år
Skorstensfejer   4½ år
Smed ● ●    2½ år - 5 år
Stenhugger og stentekniker ●   3 år - 5 år
Stukkatør  4 år - 4½ år
Støberitekniker  2½ år - 4 år
Tagdækker ●   3 år 9 mdr .
Tandtekniker ● ● ● 3 år - 4½ år
Teater-, event- og av-tekniker ● ●  2½ år - 4½ år
Teknisk designer ●  3½ år
Teknisk isolatør ● ●  3 år 9 mdr . - 5 år
Togklargøringsuddannelsen    2 år - 2 år 4 mdr .
Træfagenes byggeuddannelse ● ●    4 år - 5 år

(tømrer, gulvlægger, tækkemand)
Turistbuschauffør   3 år - 4½ år
Urmager ●  4½ år
Vejgodstransportuddannelsen   3½ år - 5 år
VVS-energiuddannelsen ● ●   4 år 3 mdr . - 4 år 9 mdr .
Værktøjsuddannelsen ● ●   4½ år - 5½ år
Web-udvikler ● ●  2 år 3 mdr .

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Kontor, handel og forretning Omsorg, sundhed og pædagogik

Teknologi, byggeri og transport
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EUX
Erhvervsfaglig studentereksamen

Alle EUX-forløb skal mindst indeholde

•  Dansk A, engelsk B, matematik B og  
samfundsfag C

•  Yderligere et antal grundfag, der afhænger  
af den valgte erhvervsuddannelse, heraf 
mindst to fag på B-niveau

• Et valgfag
• En større skriftlig flerfaglig opgave
•  Et skriftligt eksamensprojekt med flere fag

EUX – to uddannelser i én
EUX er for dig, der både ønsker en studentereksamen og en 
erhvervsuddannelse . Her får du hele to uddannelser i én ud-
dannelse, og når du er færdig, kan du vælge at læse videre, 
eller du kan søge job inden for det fag, du er udlært i .

 
Hvor lang tid tager EUX
EUX-uddannelsen varer samlet mellem 4 og 6 år afhængig 
af hvilken uddannelsesretning, du vælger . Du er skiftevis på 
skoleophold og ude i din læreplads i en virksomhed .
En EUX-uddannelse afsluttes både med svendeprøve og en 
studentereksamen, og når du er færdig, er du sikret en bred 
vifte af muligheder . I oversigten på side 19 kan du se hvilke  
erhvervsuddannelser, der udbydes med EUX .

Hvad kan jeg bruge en EUX til
Med en EUX står alle døre åbne, og du kan vælge at læse 
videre på samme vilkår som studenter med en STX, HHX 
eller HTX i bagagen . Al din viden fra kombinationen mellem 
teori og praksis kommer dig til gode, og du kan blive verdens 
dygtigste ingeniør, eller du kan læse videre til fx sygeplejer-
ske, arkitekt, ingeniør, læge, maskinmester, advokat, økonom, 
professionsbachelor og rigtig mange andre uddannelser .
Unge med en EUX-uddannelse er meget eftertragtede, både 
i virksomheder og på de videregående uddannelser . 

Løn og gode muligheder for praktik
Du kan søge om SU under grundforløbet, når du er fyldt 18 
år . Når du starter i lære, får du løn fra første dag, også når du 
skal på skole undervejs i dit hovedforløb . Lønnen afhænger 
af, hvilken branche du vælger . Startlønnen er ca . 11 .000 kr . 
om måneden . Når du er i slutningen af din uddannelse, får 
du op til 19 .500 kr . i løn om måneden .

De gymnasiale fag starter på GF1 og GF2
Er det mere end 2 skoleår siden, at du har afsluttet 9 . eller 
10 . klasse, skal du optages direkte på GF2 . Det forventes der-
for, at du har opnået kompetencerne fra EUX GF1 på anden 
vis inden start på EUX GF2 fx ved at have gennemført dansk, 
engelsk og samfundsfag på gymnasialt C-niveau .

Anlægsgartner 
Grundforløb
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Kemi C
Biologi C

Hovedforløb
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Biologi B
Kemi B
Fysik C
Erhvervsøkonomi C
1 valgfag C
1 valgfag, løft  
(fx matematik eller biologi fra B til A)

Gastronom 
Grundforløb
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Kemi C

Hovedforløb
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Teknikfag B
1 valgfag C
1 valgfag, løft  
(fx matematik eller engelsk fra B til A)

Smed 
Grundforløb
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Teknologi C

Hovedforløb
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Teknikfag A
1 valgfag, løft  
(fx matematik fra B til A)
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Hovedforløbet på EUD og EUX

Ved afslutningen af GF2
Når du afslutter GF2, skal du til en afsluttende grundforløbs-
prøve . For at kunne komme videre i hovedforløbet skal du 
have bestået de fag, der udgør overgangskravet i den uddan-
nelse, du har valgt .

Hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en lære-
plads eller være optaget i skolepraktik i et praktikcenter, hvor 
den praktiske oplæring foregår . Undervejs i hovedforløbet 
skal du flere gange på skole på en erhvervsskole, som har 
specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med . 
Det kan godt være, at du skal skifte skole efter grundforløbet . 
Hvis det er en erhvervsskole, som ligger langt væk fra din 
læreplads eller bopæl, vil du have mulighed for at bo på sko-
lehjem/kollegie . På sidste skoleperiode skal du til en afslut-
tende prøve . Som afgangsbevis får du et svendebrev eller et 
uddannelsesbevis og dermed ret til at kalde dig faglært .

Praktiktiden
For at kunne starte på et praktikforløb skal du have en lære- 
plads i en virksomhed, som er godkendt til at uddanne ele-
ver . Det er i praktiktiden, du får afprøvet de ting, du har lært 
under skoleopholdene . På din læreplads bliver du ansat som 
lærling/elev, og du får løn for at arbejde . Du skal tage del i de 
daglige opgaver og yde en arbejdsindsats på lige vilkår med 
de øvrige ansatte på arbejdspladsen . Det er vigtigt, at du går 
positivt ind i de arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver stiller 
dig . Du skal passe dit arbejde omhyggeligt og stabilt, og du 
skal følge de regler og retningslinjer, der gælder på arbejds-
stedet .
 

Skolepraktik i praktikcentre
En del erhvervsuddannelser har tilbud om skolepraktik i 
praktikcentre til de elever, der ikke har fået en læreplads 
efter GF2 . Det er en garanti for, at du kan færdiggøre din er-
hvervsuddannelse, selv om du ikke har fået en læreplads . For 
at kunne komme i skolepraktik skal du opfylde nogle egnet-
hedskrav og blandt andet være aktiv lærepladssøgende over 
hele landet . Det vil sige, at du selv skal have gjort en stor ind-
sats for at finde en læreplads . Du skal være villig til at søge 
læreplads over hele landet og tage imod en plads, selvom 
den ligger i den anden ende af landet . Hvis du siger nej tak 
til en læreplads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke komme 
i skolepraktik . Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne på 
uddannelsesstederne om mulighederne for skolepraktik .

Det er dit eget ansvar at skaffe en læreplads . Erhvervssko-
lerne hjælper dig med jobsøgningen og med at indgå en 
uddannelsesaftale mellem dig og praktikstedet . Uddannel-
sesaftalen gælder også som en ansættelseskontrakt, og de 
første 3 måneder er en gensidig prøvetid . Inden for erhvervs-
uddannelserne på teknisk skole, handelsskole og social- og 
sundhedsskolene må praktikforløbet godt fordeles på flere 
forskellige lærepladser . Inden for landbrugsuddannelsen 
anbefales det kraftigt, at du undervejs i uddannelsen prøver 
mindst 2 forskellige lærepladser .

Godt afsæt til videregående uddannelse
En erhvervsuddannelse, EUD, med en ordinær varighed på 
mindst 3 år (incl . GF2) er adgangsgivende til optagelse på 
samtlige erhvervsakademiuddannelser – også kaldet de korte 
videregående uddannelser .
Til nogle erhvervsakademiuddannelser kan der være krav 
om, at man skal have haft bestemte fag og niveauer i sin 
erhvervsuddannelse .
En erhvervsuddannelse med gymnasialt niveau, EUX, giver 
adgang til alle videregående uddannelser på lige vilkår med 
de øvrige gymnasiale uddannelser .

Praktik i udlandet, PIU

Det er muligt at tage en del af praktikken  
eller hele praktikken i udlandet, fx i et andet  
EU-land. Snak med skolens uddannelses- og 
erhvervsvejledere om mulighederne for prak-
tik i udlandet, hvis du kunne tænke dig at 
prøve det undervejs i din erhvervsuddannelse.

Mindst hver 5. faglært tager en videregående 
uddannelse, fx en universitets- eller professions- 
uddannelse.

Se lokale  
muligheder  

side 48
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EUD Business
Med en erhvervsuddannelse uddanner du dig inden for  
butik/detail, handel eller event . Din uddannelse består af et 
grundforløb (på skolen) opdelt i GF1 og GF2, hver af 20 ugers 
varighed, og et hovedforløb (elevplads + skoleperioder) .

GF1 - 20 uger
På grundforløbets 1 . del, GF1, vælger du blandt forskellige 
fagretninger, der introducerer dig til de forskellige brancher . 
Du får et indblik i de arbejdsopgaver, du vil komme til at udfø-
re og de faglige krav, der stilles . Samtidig lærer du at samar-
bejde med andre om opgaveløsning og får kendskab til ar-
bejdsmarkedet generelt . Det giver dig en rigtig god baggrund 
for at træffe dit endelige valg af uddannelsesretning . Dette 
valg træffer du i slutningen af GF1 . På GF1 har du forskellige 
erhvervsfag og grundfag . En stor del af din undervisning fore-
går som erhvervsfag . Der arbejdes tværfagligt med projekter . 
Sidst i GF1 vælger du din uddannelsesretning: Butik/detail, 
handel eller event . Du går desuden til eksamen i et grundfag .

GF2 - 20 uger
På GF2 målrettes undervisningen specifikt den uddannelses-
retning, som du har valgt . Du har grundfag, erhvervsfag, valgfag 
og uddannelsesspecifikke fag . Det uddannelsesspecifikke 
forløb er rettet direkte mod det hovedforløb og den uddan-
nelsesretning, du har valgt . Undervisningen er tilrettelagt 
erhvervsrettet samt praksisnært, og giver dig faglige kompe-
tencer målrettet den virkelighed, du vil møde i din elevtid . Du 
arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner .

Optagelse
Du kan optages på GF1, hvis du starter senest 2 skoleår efter 9 . 
eller 10 . klasse og har opnået et karaktergennemsnit på mindst 
02 i hvert af fagene dansk og matematik ved grundskolens 
afsluttende prøver . Du kan kun påbegynde GF1 én gang . Er det 
mere end 2 skoleår siden, at du har afsluttet 9 . eller 10 . klasse, 
skal du optages direkte på grundforløbets 2 . del, GF2 . 

Grundfagene
Nogle af grundfagene vil være kendte – og så alligevel ikke! 
Du vil opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i prak- 
tiske eksempler fra erhvervslivet, og de kendte fag vil have  
en ny drejning . Andre fag, som eksempelvis erhvervsinforma-
tik og virksomhedsøkonomi, vil være nye fag . For at kunne 
gå videre til et hovedforløb kræves der, at grundfagene er 
bestået med et gennemsnit på mindst 02 .

EUD Business
Butik/detail, handel, event
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Starter med GF1
Du starter direkte eller senest  
2 skoleår efter 9 . eller 10 . kl

Starter med GF2
Du starter senere end  
2 skoleår efter 9 . eller 10 . kl

EUX studieår

EUX studieår

Eksamen 
EUX  
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Eksamen 
EUX  
1 . del 

Praktik
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Praktik

Praktik
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Skole
EUX 
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Skole
EUX 
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EUD Business-uddannelser har et 2-årigt hovedforløb .
Elever med en anden gymnasial uddannelse i forvejen (EUX Teknisk, HF, HHX, HTX eller STX) kan fra 1 . august 2019 nøjes med et hovedforløb på 1 år inden for  
alle uddannelsesområder . Men kan indtil 2023, som en overgangsordning, indgå uddannelsesaftaler efter gammel ordning (2 år) .

Grundfag på EUD (5 C-fag)
• Erhvervsinformatik C
• Virksomhedsøkonomi C
• Afsætning C
• Dansk C
• Engelsk C
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EUX Business - erhvervsfaglig studentereksamen
Med EUX Business får du helt nye muligheder! På EUX får du 
både erhvervsrettede og faglige udfordringer på gymnasialt 
niveau . Du tager en erhvervsuddannelse og opnår samtidig 
studiekompetence, som giver dig adgang til videregående 
uddannelser fx på universiteter og erhvervsakademier . Du får 
med andre ord en dobbeltuddannelse .
Ønsker du en uddannelse inden for kontor og finans er EUX 
obligatorisk, men du kan også vælge EUX inden for uddan-
nelserne butik/detail, handel og event .

Optagelse
Du kan optages på EUX GF1, hvis du starter senest 2 skoleår 
efter 9 . eller 10 . klasse og har opnået et karaktergennemsnit  
på mindst 02 i hvert af fagene dansk og matematik ved grund-
skolens afsluttende prøver . Du kan kun påbegynde EUX GF1  
én gang . Er det mere end 2 skoleår siden, at du har afsluttet  
9 . eller 10 . klasse, skal du optages direkte på EUX GF2 . Det 
forventes derfor, at du har opnået kompetencerne fra EUX GF1 
på anden vis, fx ved at have gennemført nogle C-fag på VUC . 
Snak med en studievejleder om dine muligheder, hvis du skal 
optages direkte på EUX GF2 .

EUX studieår
Efter at have bestået EUX GF1 og GF2 – som sammenlagt va-
rer 1 år – går du videre på det 1-årige EUX studieår, hvor du 
afslutter fagene på gymnasialt niveau . Alle EUX-uddannelser 
indeholder dansk A, engelsk B og matematik B / virksom-
hedsøkonomi B, og derudover et antal fag på B og C-niveau 
afhængig af dit uddannelsesvalg . Som valgfag kan du på 
nogle erhvervsskoler løfte et B- eller C-fag til A-niveau, hvis 
du har brug for det til en videregående uddannelse . Spørg 
en studievejleder om dine muligheder . Studieåret afsluttes 
med gymnasial eksamen, hvorefter du modtager bevis for 
gennemførelsen af EUX 1 . del . 

Efter EUX 1. del, studieåret
Du kan efter studieåret fortsætte i hovedforløb med en 
uddannelsesaftale på 2 år . I løbet af din elevtid skal du på 
skoleperioder i nogle få uger . Efter elevtiden afslutter du  
din uddannelse med et fuldt EUX-bevis . EUX 1 . dels beviset 
giver dig også adgang til at læse videre på erhvervsakade-
mi- og professionsbacheloruddannelserne . Et supplerende 
overbygningsforløb kan give dig fuld studiekompetence til  
fx universiteter og handelshøjskoler . 

Hovedforløb og EUX-bevis efter 4 år
Med en EUX får du en ideel kombination mellem en stu-
dentereksamen og en erhvervsuddannelse . En kombination, 
der giver dig uanede muligheder – både for en karriere i 
erhvervslivet og for at fortsætte på en videregående uddan-
nelse . Hvis du vil læse videre, har du ingen begrænsninger . 
EUX-beviset giver dig adgang til videregående uddannelser  
på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser,  
dvs . adgang til at søge ind på:
• Universiteter
• Handelshøjskoler
• Professionshøjskoler
• Erhvervsakademier

EUX Business
Erhvervsfaglig studentereksamen
Butik/detail, handel, kontor, finans, event

Grundfag på EUX (8 C-fag på GF1 og GF2)

•  Dansk C
•  Engelsk C
•  Samfundsfag C
•  Matematik C
•  Erhvervsinformatik C
•  Virksomhedsøkonomi C
•  Organisation C
•  Afsætning C
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Grundforløbsprøve på GF2
Du afslutter GF2 med en grundfagseksamen og en grundfor-
løbsprøve . Grundfagene skal være bestået med et gennem-
snit på mindst 2 .0, og grundforløbsprøven skal være bestået . 
Er EUX et krav til uddannelsen, skal alle fagene på studieåret 
være bestået med et gennemsnit på mindst 2,0 . 

Elevplads og hovedforløb
Når du er færdig med GF2 eller EUX-studieåret, skal du have 
en elevplads i en virksomhed . Det er dit eget ansvar at skaffe 
en elevplads . Erhvervsskolerne hjælper dig med jobsøgnin-
gen og med at indgå en uddannelsesaftale mellem dig og 
din arbejdsgiver .
Uddannelsesaftalen gælder også som en ansættelseskon-
trakt, og de første 3 måneder er en gensidig prøvetid . Når du 
har en uddannelsesaftale, fortsætter du med hovedforløbet, 
som er din praktiske oplæring . Undervejs i hovedforløbet 
skal du på skole i flere perioder for at få et dybere kendskab 
til det arbejdsområde, du uddanner dig til . Alle hovedforløb 
afsluttes med en fagprøve, som skal bestås .

Mesterlære
Hvis du har en elevplads på forhånd, kan du vælge at gå i 
mesterlære . I stedet for at tage grundforløbet på skolen, skal 
du – via dit arbejde på din elevplads – opnå kompetencerne 
svarende til grundforløbet . Skolen følger op på dit uddannel-
sesforløb, og du skal måske følge nogle fag på skolen .

Du kan læse videre - også med EUD
Med et EUD-bevis har du mulighed for at læse videre på en 
erhvervsakademiuddannelse . Uddannelsen tager typisk 2 
år, og du kan fx blive serviceøkonom, handelsøkonom eller 
designteknolog .

Med et EUX-bevis har du adgang til videregående uddannel-
ser på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser,  
dvs . adgang til at søge ind på:
• Universiteter
• Handelshøjskoler
• Professionshøjskoler
• Erhvervsakademier

Studenter
Elever med HHX fritages for GF2/studieåret og kan gå direkte 
i gang med hovedforløbet . Elever med HF, HTX, STX eller en 
EUX teknisk kan tage et afkortet GF2-forløb på 5 uger .

Hovedforløbet på EUD og EUX

Du tilmelder dig EUD Business og EUX Business 
under hovedområdet: Kontor, handel og  
forretningsservice på www.optagelse.dk
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Event
EUD og EUX

Eventkoordinator
Arbejdet omfatter idéudvikling, plan- 
lægning, markedsføring, budgettering  
og gennemførelse af events (oplevelser)  
i fx butikscentre, koncerthuse eller  
forlystelsesparker .  

Skolepraktik
Finder du ikke en elevplads, har du  
på uddannelsesretningerne Detail,  
Handel og Kontor mulighed for at gen-
nemføre dit hovedforløb i et praktikcenter .  

Det kræver bl .a . at du: 
• Har bestået grundforløbet
•  Opfylder adgangskravene til hoved-

forløbet
•  Vurderes egnet, er geografisk og  

faglig mobil, samt er aktiv elevplads- 
søgende

•  Optages i skolepraktik direkte efter  
GF2/EUX studieår 

Kontor
EUX

Kontor med specialer
Arbejdet omfatter forskellige arbejds- 
opgaver inden for sagsbehandling, tekst- 
behandling, regnskabsføring, arkivering  
og kundekontakt .

Kontor
• Administration
• Advokatsekretær
• Offentlig administration
• Økonomi
• Revision
• Spedition og shipping

Finans
EUX

Finansuddannelsen
Arbejdet består i at betjene og vejlede
kunder i pengeinstitutter, realkredit- 
institutter og forsikringsbranchen i øko- 
nomiske og forsikringsmæssige forhold .

Finansassistent
• Bank og realkredit
• Liv og pension
• Skadesforsikring

Handel
EUD og EUX

Handelsuddannelse med specialer
Arbejdet omfatter blandt andet salg og
ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, 
markedsføring, regnskab og korrespon- 
dance .
  
Handelsassistent, salg
Brancheretning:
• Auto
• VVS
• Stål
• Træ- og byggematerialer
• Værktøj og værktøjsmaskiner
• Landbrugsmaskiner
• El
• Storkundeprofil

Indkøbsassistent

Logistikassistent

Digital handel B2B

Detail og butik
EUD og EUX

Detailhandel/butik med specialer
Arbejdet er ofte meget varieret og  
omfatter bl .a . kundeekspedition, kasse- 
betjening, indkøb, registrering, kontrol  
og opstilling af varer .

Salgsassistent

Salgsassistent med profil
• Dagligvarer
• Tekstil (herre-/dametøj)
• Byggemarked, værktøj og beslag
• Boghandel
• Forbrugerelektronik
• Fotohandel
• Guld, sølv og ure
• Glas, porcelæn og gaveartikler
• Legetøj og hobbyartikler
• Materialhandel
• Møbelhandel
• Sport og fritid
• Radio/TV og multimedier
• Sko og læderartikler
• Optik
• Køkken og bad
• Stormagasin
• Kapitalkædedrift

Digital handel 

Convenience
• Convenience mad
• Bageriudsalg
• Coffee shop

Retail Manager (ledelse)
1-årig overbygning for: 
• Salgsassistent med og uden profil
• Digital handel
• Convenience

Dekoratør/Visual merchandiser

Blomsterdekoratør
Kilde: www.uvm.dk, juni 2021
Der sker løbende ændringer i adgangsbegrænsning  
og skolepraktikordning. Tjek på www.ug.dk eller  
spørg en vejleder på uddannelsesstederne

Se lokale  
muligheder  

side 56
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Der er brug for dig
Social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assi-
stent uddannelsen er tre selvstændige erhvervsuddannelser 
med hvert sit grundforløb 2 (GF2) . Fælles for uddannelserne 
er, at der er brug for dig, der gerne vil arbejde med andre 
mennesker og som vil andre det godt . Der er brug for dig, 
der gennem arbejdet har lyst til at blive klogere på dig selv . 
Du kommer til at arbejde tæt på andre mennesker, der har 
behov for hjælp i forskellige sammenhænge . Uddannelserne 
er vekseluddannelser, dvs . at der veksles mellem skole og 
praktisk oplæring på en elevplads . Når du har en elevplads, 
kan du blive optaget på hovedforløbet . Der er optag til GF1 
én gang årligt og flere gange årligt til GF2 . Vær opmærksom 
på, at du ikke kan uddanne dig til pædagogisk assistent på 
alle skoler, og at der er et bestemt antal uddannelsespladser 
til hovedforløbet på alle uddannelser .

GF1 – omsorg, sundhed og pædagogik
GF1 er rettet mod dig, som kommer direkte fra 9 . eller 10 . 
klasse, og som har interesse i at arbejde med mennesker .  
Du kan også vælge GF1, hvis det er max . 2 skoleår siden, du 
har afsluttet grundskolen . GF1 strækker sig over 20 uger . På 
GF1 “Pædagogik og sundhed” arbejder du med temaer og 
projekter, der gør dig klar til at søge videre på GF2 på en 
erhvervsuddannelse fx social- og sundhedshjælper, social-  
og sundhedsassistent eller den pædagogiske assistent- 
uddannelse .
GF1 tager udgangspunkt i praktiske situationer . Sundhed, 
aktivitet og bevægelse er en del af din hverdag på skolen . 
Teknologi og sociale medier er integreret i skoledagen .  
Ved afslutningen af forløbet er du begyndt at arbejde med 
overgangskravene, så du er klar til at fortsætte på GF2, enten 
på social- og sundhedshjælper eller social- og sundheds- 
assistentuddannelsen eller på pædagogisk assistentuddan-
nelsen . 

GF2 – uddannelsesrettet
Har du afsluttet din 9 . eller 10 . klasse for mere end to skoleår 
siden, starter du din erhvervsuddannelse direkte på GF2 .
På GF2 specialiserer du dig inden for hovedforløbene 
social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sund-
hedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistent-
uddannelse . GF2 varer 20 uger – undervejs lærer du den nød-
vendige teori og arbejder med faget i praksis . GF2 afsluttes 
med en grundforløbsprøve, der skal være bestået, for at du 
kan søge elevplads og komme ind på hovedforløbet til din 
uddannelse .
I særlige tilfælde og efter en vurdering fra skolen, kan du  
skifte fra GF2 social- og sundhedshjælper til hovedforløbet 
på social- og sundhedsassistent og omvendt, hvis du har 
ønske om at ændre dit uddannelsesforløb .

Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegræns-
ning til GF2 på den pædagogiske assistentuddannelse .  
Skolerne har et begrænset antal pladser på grundforløb 2 .  
Du skal have en uddannelsesaftale med en kommune eller 
en godkendt institution for at være helt sikker på at blive 
optaget på GF2 . Du kan læse mere om det på uddannelses-
stedernes hjemmeside eller kontakte en studievejleder .

EUX velfærd, erhvervsfaglig studentereksamen
Det er muligt at tage social- og sundhedsassistentuddan-
nelsen og den pædagogiske assistentuddannelse som et 
EUX-forløb . EUX velfærd er for dig, der er målrettet og har 
talent for at arbejde med mennesker og gerne vil holde 
mange muligheder for videreuddannelse åben .

GF1 og GF2 som EUX velfærd
Hvis du ønsker at prøve kræfter med EUX velfærd, begynder 
du på et forløb, hvor du vil modtage undervisning i de sam-
me erhvervs- og uddannelsesrettede fag, som en EUD-elev . 
Herudover skal du under dit GF1-forløb have dansk, en-
gelsk og samfundsfag på C-niveau . Efter GF1 skal du vælge 
mellem GF2 EUX som social- og sundhedsassistent eller GF2 
EUX som pædagogisk assistent, og du skal have nye gymna-
siale fag . Se figuren modsatte side .
På dit valgte hovedforløb fortsætter du med at læse de 
gymnasiale fag sideløbende med de øvrige uddannelses-
specifikke fag . Du får dermed en en erhvervsuddannelse 
som enten social- og sundhedsassistent eller pædagogisk 
assistent samtidig med, at du får erhvervsfaglig studenterek-
samen, der giver dig adgang til videregående uddannelser 
og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de øvrige 
gymnasiale uddannelser .

Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Pædagogisk assistent
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Undervisningen
På alle uddannelser arbejdes med praksisnærhed, synlig  
læring og differentiering, så undervisningen giver dig de 
bedste muligheder for at nå dine mål . Undervisningen vil 
være bygget op omkring læringsforløb, der vil indeholde op-
læg, mundtlige og skriftlige opgaver og forskellige praktiske/
kreative aktiviteter . Undervisningen vil være tilrettelagt, så 
der er rum for forskelligheder og med mulighed for, at der 
kan tages individuelle hensyn .

Hjælp i undervisningen
Hvis du fx er ordblind eller har en fysisk eller psykisk funkti-
onsnedsættelse, så kan du måske få hjælp i undervisningen . 
Du skal have dokumentation for din funktionsnedsættelse, 
fx en ordblindetest eller en lægelig dokumentation, der 
beskriver en funktionsnedsættelse . Du skal selv gøre skolen 
opmærksom på dit behov for støtte, fx ved at skrive det i din 
ansøgning om optagelse . Ordningen kaldes SPS, special- 
pædagogisk støtte, og kan fås til alle ungdomsuddannelser .

Forventninger til dig
Det er vigtigt, at du har lyst til at være i kontakt med andre 
mennesker, og at du er positiv og imødekommende, da du 
skal omgås mennesker i alle aldre og situationer . Det forven-
tes også, at du har lyst til at lære nyt og tage ansvar for egen 
læring ved at være aktiv og engageret i undervisningen .
Du skal være villig til at samarbejde og samtidig kunne  
arbejde selvstændigt i en varieret hverdag .

Økonomi
Hvis du er over 18 år, kan du søge SU, mens du går på 
grundforløbet . På hovedforløbet er du sikret en elevløn, som 
varierer afhængigt af dit valg af uddannelse og din alder . På 
fagforbundet FOA’s hjemmeside www .foa .dk, kan du finde 
oplysninger om lønnen .

GF1
med eller 
uden EUX

GF2
sosu-assistent

GF2
sosu-hjælper

*GF2
pæd-assistent

Social- og sundhedshjælper
1 år og 2 mdr, heraf 17 uger på skole

Social- og sundhedsassistent
2 år og 10 mdr, heraf 48 uger på skole

Pædagogisk assistent
2 år og 1½ mdr, heraf 47 uger på skole

EUD

Merit for 5 ugers skole + 5 mdr praktik

GF1
med EUX

Dansk C
Engelsk C

Samfundsfag C

GF2
Matematik C

Kemi C
Fysik C

*GF2
Matematik C

Idræt C
Psykologi C

EUX

4½ år
med GF1

4 år
med GF1

Sosu-assistent m/ EUX

Pædagogisk assistent m/ EUX

Skole
Dansk A

Engelsk B
Matematik B

Samfundsfag B
Kemi B

Komm/it C

Skole
Dansk A

Engelsk B
Matematik B

Samfundsfag B
Idéhistorie C

Kommunikation/it C

Skole
Dansk A

Matematik B
Idéhistorie C

Biologi C
Valgfag 1 + 2

Større skriftlig opgave
Eksamensprojekt

Skole
Dansk A

Engelsk B
Matematik B

Samfundsfag B
Kemi B

Skole
Dansk A

Matematik B
Biologi C
Valgfag 1

Større skriftlig 
opgave

Skole
Dansk A

Psykologi C
Valgfag 2

Eksamens-
projekt

Praktik

Praktik Praktik

Praktik Praktik

Sosu-hjælper, sosu-assistent eller pædagogisk assistent

*  Der er adgangsbegrænsning til GF2 på den pædagogiske assistentuddannelse .  
Skolerne har et begrænset antal pladser på grundforløb 2, men hvis du har en uddannelsesaftale, så er du sikret en plads .
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Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelsesspecifikke fag
• Social- og sundhedshjælperens rolle
• Mødet med borgeren
• Personlig hjælp, omsorg og pleje
• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Praktik
Elevtiden foregår på ældrecentre og i hjemmeplejen, hvor 
du kommer ud til borgere i eget hjem . 

Job
Som social- og sundhedshjælper er det din opgave at 
hjælpe borgere i vores samfund med at få dagligdagen til 
at fungere, hvis de pga . handicap, sygdom og eller anden ud-
fordring kan have svært ved at klare sig selv . Du skal kunne 
lide at hjælpe og tale med de personer, du besøger . Du skal 
være opmærksom på, om de trives og har det godt . Du skal 
hjælpe dem med at komme op af sengen, blive vasket og få 
tøj på, sørge for mad og gøre rent . 
Jobbet som social- og sundhedshjælper indeholder mange 
praktiske opgaver . Du ordner rengøring, indkøb, vask, mad-
lavning m .v . for brugerne og skal inddrage dem i opgaverne, 
så meget som de kan være med . Du hjælper også med den 
personlige pleje som toiletbesøg, badning, rede hår, tand-
børstning osv . Du skal også kunne hjælpe ved almindelig 
sygdom . Der kan være tale om genoptræning af mindre han-
dicap og om at hjælpe brugeren med støttestrømper m .m . 
Du skal også lægge mærke til, om brugerne bliver mere 
svage og har brug for fx lægehjælp, eller om de har brug for, 
at du kommer lidt oftere . Du skal også kunne håndtere at 
passe ældre mennesker med demens eller som fx har mistet 
evnen til at tale, genkende og huske som følge af sygdom el-
ler almindelig alderdom . At passe døende og være til stede, 
når et liv slutter, hører også med til at kunne give pleje og 
omsorg til svage, syge eller ældre borgere .

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikke fag
• Mødet med borgeren og patienten
• Det sammenhængende borger- og patientforløb
• Kvalitet og udvikling
• Somatisk sygdom og sygepleje
• Psykisk sygdom og sygepleje
• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
• Farmakologi og medicinhåndtering

Praktik
Elevtiden foregår på et sygehus, i det psykiatriske område i 
kommune eller region og i hjemmeplejen eller på et ældre- 
center i en kommune .

Job
Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på et 
sygehus, på handicapområdet, i psykiatrien eller i ældre-
området . Arbejdet består af at vurdere borgerens behov og 
kunne tilrettelægge og udføre grundlæggende sygepleje, 
sundhedsfremme og forebyggende eller rehabiliterende 
aktiviteter, hvor borgerens resurser inklusive netværk og på-
rørende sættes i spil . Du arbejder typisk med ældre borgere, 
med syge borgere, med fysisk og psykisk handicappede, 
med socialt- og psykisk belastede borgere (som bo-støtte) 
ved pasning af personer med svære funktionsnedsættelser 
og alvorlig sygdom .
Social- og sundhedsassistenten arbejder tværsektorielt i 
forhold til borgere, der kan have brug for indlæggelse med 
opfølgende sygeplejefaglige opgaver i hjemmet, herunder 
sårpleje, injektion af medicin m .m . Social- og sundhedsas-
sistenten samarbejder med andre fagprofessionelle både 
internt og eksternt . De borgere, du skal støtte og hjælpe, kan 
have brug for hjælp på alle tider af døgnet . Du skal fx være 
forberedt på at skulle starte på arbejde tidligt om morgenen 
eller på at have aften- eller nattevagter .

Grundfag EUD
Grundforløb Hovedforløb
Dansk D Dansk C  
Naturfag E Naturfag C
 Engelsk (valgfag)  

Grundfag EUX
Grundforløb Hovedforløb
Dansk C  Dansk A
Samfundsfag C Samfundsfag B
Engelsk C  Engelsk B
Matematik C Matematik B
Kemi C Kemi B
Fysik C Biologi C 
 Kommunikation og IT C
 Psykologi C
 2 valgfag

Grundfag EUD
Grundforløb Hovedforløb
Dansk D Ingen grundfag  
Naturfag E 

Forskellige arbejdstider

Den daglige arbejdstid ligger normalt mellem 
kl. 7 og 17, men som hjælper eller assistent 
må du også være indstillet på at tage aften-  
og nattevagter samt arbejde på søn- og hellig-
dage.
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Den pædagogiske assistentuddannelse 

Uddannelsesspecifikke fag
• Pædagogik
• Psykologi i den pædagogiske praksis
• Kommunikation i den pædagogiske praksis
• Sundhed i den pædagogiske praksis
• Bevægelse og idræt
• Natur og udeliv
• Digital kultur
• Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
• Arbejdsmiljø og ergonomi

Praktik
Elevtiden foregår hovedsageligt i børneinstitutioner, men 
også i specialinstitutioner .

Job
Som pædagogisk assistent kan du arbejde i en daginstituti-
on eller i et fritidstilbud med børn i forskellige aldersgrupper .  
Du kan arbejde på institutioner for børn og unge, der i korte-
re eller længere tid er anbragt uden for hjemmet . 
Du kan også arbejde med børn, unge eller voksne med sær-
lige fysiske eller psykiske behov, der enten bor hjemme eller 
på institution . Arbejdet består både i at vurdere og sætte  
aktiviteter i gang, der understøtter børns eller borgerens 
behov for omsorg, leg, aktivitet og udvikling .  
En pædagogisk assistent, der arbejder i vuggestuer, børne- 
haver eller integrerede daginstitutioner, skal være parat til  
at møde ind tidligt om morgenen som åbnevagt, før de  
første børn bliver afleveret . Nogle gange skal du også  
kunne blive som det sidste personale og lukke institu- 
tionen, når alle børn er hentet .

Videreuddannelse

Social- og sundhedsassistenter EUD 
Der er direkte adgang til:
• Farmakonom
• Pædagog
• Sygeplejerske
• Socialrådgiver

Der er adgang med supplerende gymnasiale fag til:
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Tandplejer
• Psykomotorisk terapeut
• Jordemoder
• Katastrofe- og risikomanager
• Bioanalytiker
• Radiograf
• Ernæring og sundhed

Pædagogiske assistenter EUD 
Der er direkte adgang til:
• Pædagog

Der er adgang med supplerende gymnasiale fag til:
• Socialrådgiver
• Katastrofe- og risikomanager
• Psykomotorisk terapeut

Social- og sundhedsassistenter m/ EUX
Pædagogiske assistenter m/ EUX 
Har direkte adgang til videregående uddannelse og  
gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de  
øvrige gymnasiale uddannelser . 

Grundfag EUD
Grundforløb Hovedforløb
Dansk D Dansk C  
Samfundsfag E Samfundsfag C
Psykologi F Engelsk (valgfag) 
Idræt F

Grundfag EUX
Grundforløb Hovedforløb
Dansk C Dansk A
Engelsk C Engelsk B
Samfundsfag C  Samfundsfag B
Matematik C Matematik B
Idræt C Idéhistorie C
Psykologi C Kommunikation og IT C
 Biologi C
 2 valgfag

Arbejde med mennesker

Du skal kunne lide at hjælpe, være tæt på og 
tale med andre mennesker. Relationsarbejde 
kan være hårdt, også følelsesmæssigt, men 
man får så meget igen.

Se lokale  
muligheder  

side 62
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Vidste du, at mere end 20 .000 unge mennesker er i gang 
med at tage uddannelser inden for jordbrug & fødevarer? 
Og at fødevarebranchen sidste år skabte arbejde til 172 .000 
mennesker i Danmark? 

En uddannelse inden for landbruget kan blive din vej ind i 
en branche, der fylder godt op i det danske land – også geo-
grafisk . Hvad der er endnu mere interessant er, at landbrugs-
uddannelsen giver dig mange muligheder for videreuddan-
nelse, lige fra universitetsuddannelser til jordbrugsteknolog 
og lederuddannelser i landbruget .
Når du er færdiguddannet landmand vil du sikkert få masser 
af jobtilbud . Landbruget har meget brug for faglært arbejds-
kraft – uanset om din interesse ligger inden for planteavl,  
dyr, fødevarer eller maskiner . 

Uddannelsens opbygning
På landbrugsuddannelsen veksler du mellem skoleophold 
og praktisk oplæring på en læreplads . Uddannelsen er 
opbygget i to trin og tager samlet ca . 4 år . Du kan også tage 
landbrugsuddannelsen som EUX – der giver dig en stu-
dentereksamen sammen med din landbrugsuddannelse . I 
løbet af din uddannelse får du traktorkørekort – hvis ikke du 
har det i forvejen, og flere forskellige certifikater inden for 
fx svejsning, hygiejne og medicinhåndtering . Du lærer også 
om teknik og maskiner og har grundfag som matematik og 
samfundsfag . 

Grundforløb
Grundforløbet er delt i to dele, GF1 og GF2, der hver varer  
20 uger . Hvis du kommer direkte fra 9 . eller 10 . klasse, skal 
du som udgangspunkt gennemføre begge forløb, og dit 
grundforløb varer derfor 40 uger (1 skoleår) . Hvis du ikke 
kommer direkte fra 9 . eller 10 . klasse og har lavet noget 
andet et par år, skal du starte direkte på GF2, og så varer dit 
grundforløb 20 uger .
På grundforløbet er undervisningen en kombination af prak-
tisk træning og teori . Den første del af grundforløbet, GF1, 
indeholder grundlæggende undervisning, som du kan bruge  
i mange forskellige jobs . På grundforløbets anden del, GF2,  
er fagene rettet direkte mod hovedforløbet i landbrugs- 
uddannelsen .
Når du uddanner dig til landmand, vil du opleve, at en stor 
del af din undervisning foregår ude på skolens værksteder,  
i staldene og på markerne . Alt sammen sigter det mod at 
kvalificere dig til at komme ud på din første læreplads i 
hovedforløbet .

Læreplads og hovedforløb
Når du har bestået grundforløbet, skal du igang med dit før-
ste lærlingeforløb, hvorefter dit 1 . hovedforløb (skole) ligger . 
Dine lærlingeforløb skal foregå på godkendte ansættelses-
steder . Der er rigtig gode muligheder for at få en læreplads .  
Har du brug for hjælp til at søge læreplads, kan du spørge 
din lokale landbrugsskole . Se mere på skolernes hjemme-
sider/facebook samt www .jobstafet .dk . Der er også gode 
muligheder for at tage en del af læretiden i udlandet, hvis 
du ønsker det . 
Når du har afsluttet 1 . hovedforløb på skole, starter du på dit 
andet lærlingeforløb og så følger dit 2 . hovedforløb . Det er 
her, du vælger dit speciale . Du kan også afslutte uddannel-
sen efter 1 . hovedforløb og dermed kalde dig landbrugs- 
assistent (trin 1) .

Adgangsveje
Du kan starte på landbrugsuddannelsen på tre måder .  
Du kan begynde direkte på grundforløbet eller starte i lære 
eller i mesterlære, hvis du har en lærepladsaftale (se side 16) . 

Landbrugsuddannelsen

Landbrugsuddannelsen

• Landbrugsassistent (trin 1)
• Landmand, husdyr
• Landmand, planter
• Jordbrugsmaskinfører

Uddannelsen som EUX

Grundfag: Dansk A, engelsk B, matematik B, 
biologi B, kemi B, fysik C, samfundsfag C,  
erhvervsøkonomi C og valgfag på C-niveau.
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Krav til dig
For at starte på landbrugsuddannelsen på helt almindelig  
vis, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen med 
02 i dansk og matematik . Har du ikke det, kan du kontakte 
din lokale skole og høre om dine muligheder . Derudover skal 
du have lyst til at arbejde med dyr og planter – og at bruge 
nogle af dine dage under åben himmel . At arbejde med le-
vende dyr kræver, at du kan arbejde på skiftende tidspunkter 
– og har lyst til at have et medansvar for dyrenes velfærd .

Tvivler du på, om du kan klare uddannelsen, så kontakt de 
lokale skoler og hør mere om den hjælp, de tilbyder, fx lek-
tiehjælp, studiestøttetimer og it-rygsæk .

Inden du starter
Alle skoler har specialerne husdyr og planter, men vil du 
være jordbrugsmaskinfører, er det bestemte skoler, du kan 
vælge . Uddannelsesstederne har forskellige faciliteter og til-
bud . Inden du starter, er det derfor en god ide at tage ud og 
besøge et par skoler for at se, hvilken der passer dig bedst .

Uddannelsesmiljøet
Alle uddannelsessteder har tilknyttet et skolehjem, hvor du 
kan bo under dine skoleperioder . Bor du mere end 5 kvarters 
kørsel væk, kan du få udgifterne refunderet . Det er frivilligt, 
om du vil bo på skolen, men på langt de fleste skoler er der 
spændende fritidsaktiviteter om aftenen – som du er en del 
af, hvis du flytter ind . Sport, værksted, ridning, udflugter og 
naturligvis en fest ind imellem står på programmet de fleste 
steder . Det er gratis at bo på skolehjem, hvis du er under 18 
år, medmindre du har en uddannelsesaftale . 

Økonomi
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i 
kraft . Begyndelseslønnen er ca . 11 .000 kr . om måneden, og 
slutlønnen er ca . 18 .000 kr . i henhold til gældende overens-
komst . Du får ikke løn under grundforløbet, med mindre du 
har en uddannelsesaftale . Man kan søge SU til grundforløbet, 
hvis man er over 18 år .

Uddannelsessteder i Midtjylland

• Morsø Landbrugsskole
• Asmildkloster Landbrugsskole
• Agroskolen
• Kalø Økologiske Landbrugsskole
• Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
• Bygholm Landbrugsskole
• Grindsted Landbrugsskole

GF1

GF1

GF2

GF2

GF2

GF2

14 mdr . praktik

14 mdr . praktik

13 mdr . praktik

13 mdr . praktik

13½ mdr . praktik

13½ mdr . praktik

6½ mdr . praktik

6½ mdr . praktik

11 mdr . skole

11 mdr . skole

6 mdr . skole

6 mdr . skole

4 mdr . skole

4 mdr . skole

5 mdr . skole

5 mdr . skole
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Grundforløb Hovedforløb
½ år ½ år 2 . år 3 . år 4 . år
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EUD

EUD

EUX

EUX*

Starter med GF1
Du starter direkte eller senest  
2 skoleår efter 9 . eller 10 . kl

Starter med GF2
Du starter senere end  
2 skoleår efter 9 . eller 10 . kl

Se lokale  
muligheder  

side 66

*  Er det mere end 2 skoleår siden, at du har afsluttet 9 . eller 10 . klasse, skal du optages direkte på EUX GF2 .  
Det forventes derfor, at du har opnået kompetencerne fra EUX GF1 på anden vis, fx ved at have gennemført  
nogle C-fag på VUC . Snak med en studievejleder om dine muligheder, hvis du skal optages direkte på EUX GF2 .
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Fisker
Uddannelsen sætter dig i stand til at begå dig på havet . Du 
lærer forskellige fisketeknikker, om fiskeriregulering og fiske-
redskaber, motorer og sikkerhed, og du kan få rettigheder  
til at føre fiskefartøjer op til 15 meter .

At være fisker
Før sejlads består en fiskers arbejdsopgaver i at klargøre
kutteren og fangstredskaberne til fiskeri . På havet skal der
fires grejer ud, slæbes og hives grej ind . Når fangsten er
kommet ombord, skal den sorteres, renses og nedkøles . Når
kutteren kommer i havn, skal fangsten landes . Herefter skal
fangstredskaber og kutter rengøres, efterses og gøres klar  
til næste tur på havet .

At starte på uddannelsen til erhvervsfisker
Uddannelsen til erhvervsfisker varer 2 år . For at starte på
uddannelsen skal du være fyldt 16 år og have en gyldig
sundhedsbog (en særlig lægeerklæring som koster ca .  
875 kr .) . Du skal have et godt helbred, og du skal desuden 
have gennemgået et 3-ugers obligatorisk sikkerhedskursus, 
der gennemføres på Fiskeriskolen .

  

3 ugers sikkerhedskursus 
På sikkerhedskurset bliver du undervist i arbejds- og sø- 
sikkerhed, brug af redningsudstyr, brandbekæmpelse, fiskeri-
metoder og lovgivning inden for erhvervsfiskeri . Er du under
18 år, er kursus og ophold gratis . Er du mellem 18-25 år, og
har du ingen indtægt (offentlig forsørgelse), skal du betale
ca . 620 kr . om ugen for kost og logi, ialt 1 .860 kr . for 3 ugers 
kursus .

3 ugers intro
Efter bestået sikkerhedskursus skal du på et 3 ugers introkur-
sus . Din uddannelse og kontrakt med løn starter fra 1 . dag 
på introkurset . I løbet af de 3 uger bliver du godt rustet til 
erhvervet . Her undervises i kabys, bødning, søsyge og livet til 
søs generelt og vigtigst kommer du med et fartøj ud på en 
prøvetur, hvor både du og skipper kan vurdere, om du kan 
klare fiskeriet, og om det lever op til forventningerne . Efter 
endt introkursus starter du på 1 . lærlingeforløb .

Læreplads
Danmarks Fiskeriforening garanterer, at der er en læreplads 
til dig, hvis skolen finder dig egnet . Du får løn under
uddannelsen . Lønnen er i 2021 for 1 . års lærling 12 .738 kr ./
mdr . og for 2 . års lærling 16 .199 kr ./mdr . I lærlingeperioderne 
skal du ud på 2 forskellige former for fiskeri og i øvrigt del- 
tage i alle opgaver og arbejdsgange ombord .

Uddannelsen
Uddannelsen er en vekseluddannelse og består af to lærlin-
geperioder på hver ca . 9 måneder samt tre skoleperioder på
Fiskeriskolen på henholdsvis 3, 11 og 10 uger i løbet af
uddannelsens 2 år . Under skoleopholdene får du lejlighed til
at erhverve en række vigtige certifikater . Du lærer også at
vedligeholde fiskeredskaber, hvordan EU og Folketinget
regulerer fiskeriet, og hvordan fiskeren styrer fiskeskibets
økonomi m .v .

Det Blå Bevis - fiskeriets svendebrev
Når uddannelsen er afsluttet, får du Det Blå Bevis . Det er
fiskeriets svendebrev . Det vil give dig adgang til økonomisk
støtte til at starte som selvstændig fisker, adgang til fiske- 
rettigheder, og hvis du har bestået prøverne undervejs i
uddannelsen også ret til at føre fartøjer op til 15 meter .  
Du kan også læse videre til fiskeskipper eller til proces- 
teknolog .

Du behøver ikke at have eksamen i dansk og 
matematik for at kunne søge ind på sikker-
hedskurset.

                                Elevløn                              2 år i alt

Praktikforløb 1 
1 år, heraf 11 uger på skole

Praktikforløb 2 
1 år, heraf 10 uger på skole

K
ursus

Intro

Faglært fisker
Efter de tre ugers søsikkerhedskursus 
starter uddannelsen direkte med 
elevkontrakt og praktik

Se lokale  
muligheder  

side 70
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Uddannelsen som fiskehandler er en spændende individuelt
tilrettelagt erhvervsuddannelse, der er udviklet specielt til 
dig, der ønsker at arbejde med fisk og skaldyr på mange må-
der og niveauer . Håndværket er både knyttet til detailhandel, 
fiskeri og opdræt . Endvidere er forarbejdning, præsentation 
og tilberedning af specialiteter en væsentlig del af en fiske-
handlers arbejde .

Om uddannelsen
Uddannelsen giver dig et indgående varekendskab til fisk og
skaldyr herunder fiskearter, fiskeri- og opdrætsmetoder samt
køb og salg af fisk og skaldyr . Du bliver godt rustet til at råd- 
give kunder om indkøb af fisk . Du kan ligeledes indgå i dia-
log med kunden om tilberedningsmetoder, om at sammen-
sætte menuer og opbygning af måltider primært baseret på 
fisk og skaldyr . Du lærer om grundtilberedningsmetoderne, 
og du kan bl .a . bruge dem, når du marinerer, graver eller 
røger fisk . Du lærer ligeledes at fremstille sushi, sund fastfood 
samt forskellige færdigretter af fisk og skaldyr . Du lærer 
om udskæringsmetoder og beregning af udbytteprocent i 
forhold til fiskeart og fileteringsteknik . Du får en masse viden 
om sporbarhed, mærkning og certificering samt fremtidig 
udvikling inden for innovation og iværksætteri i branchen .   

Flere måder at begynde på  
Fiskehandleruddannelsen er et selvstændigt hovedforløb .
Du kan begynde hovedforløbet på 3 forskellige måder:
•  Du kan begynde efter bestået GF2 til fx ernæringsassistent 

eller gastronom .
•  Du kan begynde i lære, hvis du har en uddannelsesaftale  

med en godkendt arbejdsgiver .
•  Du kan tage uddannelsen som mesterlære, hvor du det 

første år bliver oplært hos en mester .
   

Uddannelsen varer ca . 2 år og 8 mdr . – dog ikke over 3 år,
hvor du undervises 3 x 10 uger på skolen . Du afslutter fiske-
handleruddannelsen med en prøve .

Praktik
I læretiden bliver du oplært i de forskellige arbejdsfunk-
tioner, der hører til uddannelsen . Du skal selv finde en 
læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en 
godkendt virksomhed . Skolen har mange gode kontakter 
i erhvervet og hjælper gerne med at finde en læreplads . 
Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik på denne 
uddannelse . Du kan få oplysninger om lærepladssituationen 
ved at kontakte skolen . Her kan du også indhente oplysnin-
ger om hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte 
elever, og hvilke der har opslået ledige lærepladser .

Økonomi
Uddannelsen er gratis . Du får elevløn fra den dag, din uddan-
nelsesaftale træder i kraft, altså både i læretiden og skole- 
perioderne . Elevlønnen for en fiskehandler følger gælden-
de overenskomst for Fødevareforbundet NNF . Begynder du 
uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første 
skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale . Du 
kan søge SU, hvis du er over 18 år .

Gode fremtidsmuligheder
Fisk og vildt forhandles traditionelt fra specialforretninger og
fiskebiler, men også supermarkeder viser stigende interesse
for dette område . Fastfood som sushi og færdigretter til den
travle forbruger er et marked i vækst og med gode indtje-
ningsmuligheder . Endelig har forbrugernes fokus på sunde 
nordiske fødevarer banet vejen for store uudnyttede poten- 
tialer i erhvervet .

Få mere at vide om fiskehandleruddannelsen
Du kan få mere at vide om uddannelsen på vores hjemme- 
side www .fiskeriskolen .dk .

Fiskehandler

Uddannelsessteder  
Hele hovedforløbet udbydes af Fiskeriskolen 
i Thyborøn. Grundforløbet kan være fx GF2 til 
ernæringsassistent eller gastronom, som du 
har gennemført på en anden  
erhvervsskole. 

Se lokale  
muligheder  

side 70
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Forbereder til videregående uddannelse
De gymnasiale uddannelser er studieforberedende uddan-
nelser beregnet for unge, der har et ønske om at læse videre 
på erhvervsakademi-, professionsbachelor-, handelshøjskole- 
og universitetsuddannelser .

Ligeværdige, men med forskellige profiler
De gymnasiale uddannelser er ligeværdige . Den almene, den 
merkantile, den internationale, den erhvervsfaglige og den 
tekniske studentereksamen samt HF-eksamen har forskellige 
faglige profiler, der er målrettet unge med forskellige interes-
ser og karrieredrømme, og som alle har evner og motivation 
for en videregående uddannelse . Den faglige profil afspejler 
sig i uddannelsens obligatoriske fag, fagenes niveauer samt 
de fag/niveauer, der kan tilvælges i studieretninger, fagpak-
ker og valgfag .

Baseret på almen dannelse
En gymnasial uddannelse skal give dig almen dannelse . 
At være alment dannet indebærer, at du får en aktuel og 
historisk bevidsthed om centrale problemstillinger i samti-
den og i fremtiden . Der lægges særlig vægt på udvikling af 
faglig indsigt og sans for at opsøge, forstå og analysere viden, 
fordi de gymnasiale uddannelser er studieforberedende til 
videregående uddannelser . I en gymnasial uddannelse lærer 
du at forholde dig kritisk, selvstændigt og ansvarligt til de 
nationale, internationale og teknologiske udfordringer, man 
møder i det moderne samfund .

Brug uddannelsesguiden, www.ug.dk
På www .ug .dk kan du under menuen [værktøjer] og [valg af 
videregående uddannelse] finde nogle gode værktøjer, der 
kan hjælpe dig med at træffe valg af uddannelse:

Adgangskortet
Her kan du tjekke, hvilke videregående uddannelser 
din gymnasiale eksamen giver adgang til . 

Studievælgeren
Studievælgeren kan hjælpe dig med at få styr på dine  
overvejelser om valg af uddannelse . 

Uddannelseszoom
I tvivl om erhvervsuddannelse eller gymnasial uddan- 
nelse? Her kan du sammenligne erhvervsuddannelser  
og videregående uddannelser i samme branche fx  
løn, ledighed mv .

Jobkompasset
Her kan du vælge et eller flere job, som du kunne 
tænke dig at arbejde med og se på mulige uddannel-
sesveje til forskellige jobs .

De gymnasiale uddannelser

De 4 gymnasiale uddannelser

•  Den treårige uddannelse til  
teknisk studentereksamen (HTX)

•  Den treårige uddannelse til  
merkantil studentereksamen (HHX)

•  Den treårige uddannelse til  
almen studentereksamen (STX)

•  Den toårige uddannelse til  
HF-eksamen (med eller uden overbygning)

Uddannelser med gymnasialt niveau,  
der også giver adgang til videregående  
uddannelse
•  Erhvervsuddannelse med  
erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)

• International studentereksamen (IB)

De fastlagte obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af 
en gymnasial uddannelse. Dansk på A-niveau 
samt engelsk og matematik er obligatoriske 
fag på alle gymnasiale uddannelser.
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HHX 
Mindst 4 A-fag
 
Obligatoriske fag 
Dansk A
Engelsk A
Matematik B*
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B 
Erhvervsjura C
2 . fremmedsprog B/A
International økonomi B
Historie B 
Samfundsfag C
Informatik C
Studieretning med 2 fag

Studieretninger inden for
Økonomi og marked
Økonomi og sprog
Sprog
 
Profilfag der kan indgå i studieretning
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Afsætning A
International økonomi A
Sprogfag A/B/C
IT A
Informatik B
Innovation B

EUX 
Mindst 1 A-fag
 
Obligatoriske fag 
Dansk A
Engelsk B
Matematik B/C
Samfundsfag C
4-6 uddannelsesafhængige fag,  
typisk på C eller B-niveau, se herunder:

EUX VÆLFÆRD (SOSU) 
Idehistorie, kommunikation/IT,  
biologi, idræt, psykologi

EUX BUSINESS
IT, virksomhedsøkonomi, afsætning,  
organisation, psykologi, innovation

EUX LANDBRUG
Biologi, fysik, kemi, erhvervsøkonomi

EUX TEKNISK
Fysik, kemi, teknologi, teknikfag, måske 
biologi og erhvervsøkonomi

HTX
Mindst 3 A-fag
 
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Biologi C
Teknikfag A
Teknologi B
Idéhistorie B
Informatik C eller Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Studieretning med 2 fag

Studieretninger inden for
Anvendt naturvidenskab
Teknologi
Kommunikationsteknik
 
Profilfag der kan indgå i studieretning
Bioteknologi A
Matematik A
Teknologi A
Kommunikation/IT A
Programmering B
Design B
Fysik A
Kemi A
Geovidenskab A
Samfundsfag B
Idræt B
Biologi B
Sprogfag B

IB 
Obligatoriske fag 
Modersmål
Fremmedsprog
Individ og samfund
Naturvidenskab
Matematik
Kreativt eller selvvalgt fag

Al undervisning foregår på engelsk

HF 
Mindst 1 A-fag
 
Obligatoriske fag 
Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Historie B
Religion C
Samfundsfag C

Biologi C
Geografi C      
Kemi C

Idræt eller praktisk/musisk fag C
Fagpakke med 2 eller 3 fag

Fagpakke fx inden for
Sundhed
Pædagogik
Force
Kommunikation
Udvidet

STX 
Mindst 4 A-fag
 
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik B*
Fysik C

Biologi C
Kemi C
Naturgeografi C 

Historie A
2 . fremmedsprog B/A
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Idræt C
Studieretning med 2 eller 3 fag

Studieretninger inden for
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Sprog
Kunst
 
Profilfag der kan indgå i studieretning
Matematik A
Samfundsfag A/B
Biologi A
Fysik A/B
Kemi A/B
Geovidenskab A
Bioteknologi A
Musik A
Latin A
Græsk A
Engelsk A
Øvrige sprogfag A/B/C
(tysk, fransk, spansk, italiensk,  
russisk, kinesisk)

1-3 af fagene

* Elever med stærk sprogfaglig profil på HHX og STX (mange sprogfag) vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Kultur- og samfundsfags- 
faggruppen, ks

Naturvidenskabelig  
faggruppe, nf
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Adgangskrav for at blive direkte optaget på HHX, HTX og STX efter 9. klasse
Hvis du indfrier adgangskravene for at kunne blive direkte optaget efter 9 . klasse, vil det være gældende i 2 år fremad . Det betyder, at du kan vente  
op til 2 skoleår med at søge om optagelse og blive direkte optaget, uanset hvad du laver i mellemtiden fx 10 . klasse, arbejde, rejse, sygdom mv .
 
Kan du ikke indfri adgangskravene direkte fra 9. klasse, kan du opnå det i 10. klasse
Adgangskravene fra 10 . klasse er de samme som fra 9 . klasse . Endvidere skal du have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik  
i 10 . klasse og herefter aflagt prøve i disse fag – enten 9 . klasses prøver eller 10 . klasses prøver . Det er ikke et krav, at prøverne i 10 . klasse bestås .  
Prøveresultaterne i dansk, matematik og engelsk kan regnes med i dit gennemsnit i stedet for resultaterne fra 9 . klasse, hvis det er til fordel for dig  
og kan forbedre dit gennemsnit . Hvis du indfrier adgangskravene for at kunne blive direkte optaget efter 10 . klasse, vil det være gældende i  
1 år fremad . Det betyder, at du kan vente indtil 1 skoleår med at søge om optagelse og blive direkte optaget, uanset hvad du laver i mellemtiden  
fx arbejde, rejse, sygdom mv .
 
Hvis du ikke opfylder adgangskravene og derfor ikke kan blive direkte optaget efter 9. eller 10. klasse
Du må altid søge om optagelse . Indfrier du ikke adgangskravene, kan du blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale .
Optagelsesprøven består af 4 mindre skriftlige delprøver i dansk, matematik, engelsk og naturfag og er på niveau med afgangsprøverne efter 9 . klasse . 
Hvis du ikke består optagelsesprøven, får du en tilbagemelding på, hvor tæt du er på at bestå, og hvor du har mangler . Du har 2 forsøg efter 9 . klasse, 
og 2 forsøg efter 10 . klasse . Du kan også anvende dine prøveforsøg senere, hvis du ikke har brugt dine 4 forsøg . Hvis du ikke består hele optagelses- 
prøven, men har bestået delprøverne i dansk og matematik, vil det gælde som adgang til at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse, EUD/EUX .

Direkte optagelse på HHX, HTX, STX

9. klasse
5,0 i UPV

Vejledningssamtale
på uddannelsessted

9. klasse
÷ UPV

Afgangseksamen
*Gennemsnit mellem 2,0 - 3,0

Afgangseksamen
*Gennemsnit på 6,0

+ +

+

9. klasse
5,0 i UPV

Afgangseksamen
*Gennemsnit på 3,0 eller mere+

* Gennemsnittet beregnes ud fra de 5 lovbundne prøver (÷ udtræksfag) . Se på næste side, hvordan gennemsnittet beregnes .

Adgangskrav for at blive direkte optaget på HF efter 9. klasse
Hvis du indfrier adgangskravene for at kunne blive direkte optaget efter 9 . klasse, vil det være gældende i 2 år fremad . Det betyder, at du kan vente 
op til 2 skoleår med at søge om optagelse og blive direkte optaget, uanset hvad du laver i mellemtiden fx 10 . klasse, arbejde, rejse, sygdom mv .  
I 9 . klasse er der ikke mulighed for optagelsesprøve til HF .
 
Kan du ikke indfri adgangskravene direkte fra 9. klasse, kan du opnå det i 10. klasse
Er du vurderet uddannelsesparat i 10 . klasse, stilles der ikke krav om en afgangseksamen . Men du skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk 
og matematik og have aflagt 10 . klasses prøven i alle tre fag, både mundtlig og skriftlig, hvoraf både dansk og matematik skal bestås med mindst  
2,0 i gennemsnit . Du skal også have aflagt prøve i 2 . fremmedsprog i 9 . eller 10 . klasse samt have aflagt prøve i naturfag i 9 . klasse eller prøve i fysik/
kemi i 10 . klasse . Er du vurderet ikke-uddannelsesparat i 10 . klasse, men har et gennemsnit på mindst 6,0 fra din afgangseksamen og har modtaget 
undervisning i dansk, engelsk og matematik og have aflagt 10 . klasses prøven i alle tre fag, så vil du også kunne blive direkte optaget på HF efter 10 . 
klasse . Du behøver ikke bestå prøverne i 10 . klasse, men prøveresultaterne i 10 . klasse må tælle med i dit gennemsnit, hvis det er til fordel for dig .
 
Hvis du ikke opfylder adgangskravene og derfor ikke kan blive direkte optaget efter 9. eller 10. klasse
Du må altid søge om optagelse . Indfrier du ikke adgangskravene, kan du blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale . Optagel- 
sesprøven består af 4 mindre skriftlige delprøver i dansk, matematik, engelsk og naturfag og er på niveau med afgangsprøverne efter 9 . klasse .  
Hvis du ikke består optagelsesprøven, får du en tilbagemelding på, hvor tæt du er på at bestå, og hvor du har mangler . Du har 2 forsøg efter 10 .  
klasse . Du kan også anvende dine prøveforsøg senere, hvis du ikke bruger dine forsøg lige efter 10 . klasse . Hvis du ikke består hele optagelsesprøven,  
men har bestået delprøverne i dansk og matematik, vil det gælde som adgang til at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse, EUD/EUX .

Direkte optagelse på HF

9./10. klasse
÷ UPV

Afgangseksamen
*Gennemsnit på 6,0+

9. klasse
4,0 i UPV

Afgangseksamen
*Gennemsnit på 4,0+

10. klasse
4,0 i UPV

Der er ikke krav om afgangseksamen fra 9 . klasse, men du skal have:
·  2,0 i dansk og matematik i 10 . klasseprøverne
·  Aflagt 10 . klasseprøve i engelsk
·  Aflagt prøve i 2 . fremmedsprog i 9 . kl . (hvis udtrukket) eller i 10 . kl .
·  Aflagt prøve i naturfag i 9 . klasse eller i fysik/kemi i 10 . klasse

+

* Gennemsnittet beregnes ud fra de 5 lovbundne prøver (÷ udtræksfag) . Se på næste side, hvordan gennemsnittet beregnes .
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Sådan beregnes gennemsnittet  
af de 5 lovbunde prøver
Gennemsnittet findes som de 3 mundtlige karakterer  
og 2 skriftlige (vægtede) karakterer lagt sammen og  
divideret med 5 .

• Dansk, mundtlig

•  Dansk, skriftlig (vægtet) 
Læsning x 0,25 + retskrivning x 0,25 + skriftlig fremstilling x 0,5

•  Matematik, skriftlig (vægtet) 
Prøve uden hjælpemidler x 0,5 + prøve med hjælpemidler x 0,5

• Engelsk, mundtlig

• Fællesprøve i naturfag, mundtlig

Optagelse på en gymnasial uddannelse
På figurerne er vist adgangskravene til de 3-årige gym-
nasiale uddannelser, HHX, HTX og STX samt til den 
2-årige HF-uddannelse . Som hovedregel skal du være 
vurderet uddannelsesparat og have bestået folkesko-
lens afgangseksamen med et bestemt karakterkrav . 
Du skal også have haft tysk eller fransk i 5 .-9 . klasse . 
Nedenunder kan du læse en mere præcis forklaring .

 

Direkte optagelse på HHX, HTX og STX efter 9. klasse 
(gælder i 2 år)
•  Du skal senest 1 . marts have søgt om optagelse i direkte 

forlængelse af 9 . klasse .
•  Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gym-

nasial uddannelse med et gennemsnit på mindst 5,0 .
•  Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i  

2 . fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5 .-9 . klasse eller anden 
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed .

•  Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med et 
gennemsnit på mindst 3,0 .

•  Hvis du har bestået folkeskolens afgangseksamen med et 
gennemsnit på mellem 2,0-3,0, kan du optages på bag-
grund af en vejledningssamtale på uddannelsesstedet .

•  Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, men består  
folkeskolens afgangseksamen med mindst 6,0, bliver du 
også optaget på uddannelsen .

Direkte optagelse på HHX, HTX og STX efter 10. klas-
se (gælder i 1 år)
•  Du skal senest 1 . marts have søgt om optagelse i direkte 

forlængelse af 10 . klasse .
•  Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gym-

nasial uddannelse med et gennemsnit på mindst 5,0 .
•  Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning  

i 2 . fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5 .-9 . klasse eller  
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed .

•  Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver ved 
afslutningen af 9 . klasse .

•  Du skal have modtaget undervisning i dansk, matematik  
og engelsk i 10 . klasse og herefter have aflagt enten 9 .- 
klasseprøver eller 10 .-klasseprøver i alle tre fag .

•  Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med  
et gennemsnit på mindst 3,0 i din afgangseksamen .

•  Hvis du har bestået folkeskolens afgangseksamen med et 
gennemsnit på mellem 2,0-3,0, kan du optages på bag-
grund af en vejledningssamtale på uddannelsesstedet .

•  Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, men opfylder 
undervisningsbetingelserne og består folkeskolens afgangs- 
eksamen med mindst 6,0, bliver du også optaget på ud-
dannelsen . Her må dine karakterer fra prøver, der afsluttes  
i 10 . klasse tælle med, hvis det er til din fordel .

Direkte optagelse på HF efter 9. klasse  
(gælder i 2 år)
•  Du skal senest 1 . marts have søgt om optagelse i direkte 

forlængelse af 9 . klasse .
•  Du skal være vurderet uddannelsesparat til HF med et  

gennemsnit på mindst 4,0 .
•  Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning  

i 2 . fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5 .-9 . klasse eller  
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed .

•  Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med  
et gennemsnit på mindst 4,0 .

•  Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, men består  
folkeskolens afgangseksamen med mindst 6,0, bliver du 
også optaget på uddannelsen .

Direkte optagelse på HF efter 10. klasse  
(gælder i 1 år)
•  Du skal senest 1 . marts have søgt om optagelse i direkte 

forlængelse af 10 . klasse .
•  Du skal være vurderet uddannelsesparat til HF med et gen-

nemsnit på mindst 4,0 .
•  Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i  

2 . fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5 .-9 . klasse i folke- 
skolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål  
hermed, og har aflagt folkeskolens 9 .-klasseprøve i 2 . frem- 
medsprog ved afslutningen af undervisningen på 9 . klasse- 
trin, hvis prøven er blevet udtrukket til eksamen, eller 
10 .-klasseprøve i 2 . fremmedsprog ved afslutningen af  
undervisningen på 10 . klassetrin . I 10 . klasse kan du kun 
tage prøven som folkeskolens 10 .-klasseprøve, hvor du  
både skal til den mundtlige og skriftlige prøve .

•  Du skal have modtaget undervisning i dansk, matematik  
og engelsk i 10 . klasse og herefter have aflagt 10 .-klasse- 
prøve, både mundtlig og skriftlig, i alle tre fag .

•  Du skal have været til fællesprøven i fysik/kemi/biologi/ 
geografi ved afslutningen af 9 . klasse eller været til prøve  
i fysik/kemi ved afslutningen af 10 . klasse .

•  Du skal mindst have opnået karakteren 2,0 i gennemsnit for 
hver af fagene dansk og matematik i 10 . klasseprøverne .

•  Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, men opfylder 
undervisningsbetingelserne og består folkeskolens afgangs- 
eksamen med mindst 6,0, bliver du også optaget på ud-
dannelsen . Her må dine karakterer fra prøver, der afsluttes  
i 10 . klasse tælle med, hvis det er til din fordel .
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Højere forberedelseseksamen, HF, er en 2-årig gymnasial
uddannelse, der primært er målrettet mod erhvervsakademi 
og professionsbacheloruddannelserne fx finansøkonom,
lærer, it-teknolog, diplomingeniør, sygeplejerske mv . Med  
en særlig fagpakke (udvidet fagpakke) er den 2-årige HF des-
uden adgangsgivende til lange videregående uddannelser .

Den 2-årige HF er almen dannende og studieforberedende .
Uddannelsen er særligt kendetegnet ved, at fagene har et
anvendelsesorienteret sigte og ved, at eleverne gennem pro-
jekt- og praktikperioder og individuel vejledning og feedback
bliver klædt på til at træffe velovervejede valg af uddannelse
og profession .

Eleverne på HF er en meget blandet gruppe med hensyn 
til alder og baggrund . Nogle kommer direkte fra 9 . eller 10 . 
klasse . Andre har haft arbejde eller været på rejse, og nogle 
har andre erfaringer eller uddannelser bag sig .

Optagelse fra 9. eller 10. klasse
Du kan blive optaget på HF direkte efter 9 . eller 10 . klasse .
Se adgangskravene på side 36 .

Opbygning af HF
Det 2-årige HF er opdelt i 4 semestre på hvert ½ år . På de 
første to semestre får du et fastlagt skema sammen med 
resten
af din klasse, så I får et godt fællesskab og sammenhold . I 
har de fleste af jeres timer sammen og de obligatoriske fag 
fylder størstedelen af tiden . I løbet af det første år vil der også 
være projekt- og praktikperioder, som skal understøtte dig i 
at vælge den fagpakke og det valgfag, der er det rigtige for 
dig, inden du starter på 3 . semester . Alle projekt- og praktik-
perioder indeholder en faglig problemstilling eller opgave, 
der skal afrapporteres og godkendes af en lærer .

I 3 . semester og 4 . semester foregår undervisningen i fag-
pakker . Fagene i fagpakken arbejder både sammen med 
hinanden og med de obligatoriske fag, og der er i hele 
uddannelsen fokus på fagenes anvendelse i praksisnære for-
løb . Fagene i den 2-årige HF er altså både praksisrettede og 
studieforberedende . Projekt- og praktikperioderne på enten 
3 . eller 4 . semester understøtter dig i at blive afklaret m .h .t . 
dit valg af videre uddannelse og erhverv . I 4 . semester skal du 
desuden udarbejde en større skriftlig opgave .

Du kommer til at afslutte fag eller niveauer efter hvert seme-
ster, så du hele tiden oplever, at du får noget gjort færdigt . 
Det betyder også, at hvis du forlader uddannelsen undervejs 
for at starte på noget andet, så kan du få dine prøvebeviser 
med dig for de fag og niveauer, du har afsluttet . Du vil få 
regelmæssig feedback fra dine lærere på din studieindsats 
og din læringsfremgang samt støtte og vejledning i forhold 
til valg af retning i din uddannelse .

Ved afslutningen af første semester vil vejledningen fx foregå
på baggrund af en afdækning af din kompetenceudvikling i
bl .a . dansk, engelsk og matematik . Du vil også blive aktivt
involveret i at sætte mål for din egen udvikling og løbende
evaluere den sammen med dine lærere . I modsætning til de
andre gymnasiale uddannelser gives der ikke standpunktska-
rakterer på det 2-årige HF . Du afslutter i stedet med eksa-
men i alle dine fag dog med særlige regler for den naturvi-
denskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppen .

Gennem de to år på HF arbejder du med at udvikle gode
studievaner, og du bliver mere bevidst om dine faglige kom-
petencer og studiekompetence . Der tilrettelægges løbende
aktiviteter, der udfordrer og støtter dig uanset, om du har
brug for ekstra hjælp til det faglige eller, om du har mod på 
flere udfordringer .

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der primært er  
målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbachelor- 
uddannelserne . Hvis du vælger en normal fagpakke og  
efterfølgende finder ud af, at du gerne vil søge ind på en 
lang videregående uddannelse, kan du vælge et halvt års 
supplerende overbygning og dermed på 2½ år have en 
HF-eksamen, der giver adgang til lange videregående  
uddannelser fx på universiteterne .

Valg inden start på uddannelsen
Før du starter på uddannelsen, skal du vælge, om du vil  
have idræt eller et kunstnerisk fag . Du kan på de enkelte 
uddannelsessteders præsentationssider se, hvilke kunst- 
neriske fag skolen udbyder . Det kan fx være musik, billed-
kunst, mediefag, design, dans eller dramatik . 

Undervisningen
Det 2-årige HF gennemføres med vægt på såvel det teoreti-
ske som det anvendelsesorienterede . På HF udvikler du dine 
evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene 
og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater . 
En meget stor del af undervisningen på HF foregår i et fag-
ligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med 
de øvrige kursister i din klasse .

HF
Højere forberedelseseksamen

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der 
primært er målrettet erhvervsakademi- og  
professionsbacheloruddannelserne.

38 HF



To af de obligatoriske fagforløb består reelt af 3 fag, der
arbejder tæt sammen og som i samspil giver nye vinkler på
fagene både hver for sig og sammen . Naturvidenskabelig 
faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi . Kultur- 
og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion
og samfundsfag . Du skal lave en række projekter i de to fag-
grupper i samarbejde med en gruppe af elever fra din klasse .
Ét af fagene, i hver af de to faggrupper, bliver udtrukket som
eksamensfag .
På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, der skal
skrives individuelt og kan involvere flere fag . Opgaven be-
dømmes af din lærer og en censor .

Krav til dig
HF er en boglig uddannelse . Det betyder, at du skal være
indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at 
du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt . Under-
visningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper . Det 
betyder, at der er meget projektarbejde og samarbejde med 
de øvrige kursister i klassen .

Om fagrækken
HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved
kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau (dansk) . 
Derudover skal du i slutningen af 2 . semester vælge en fag-
pakke . De fleste fagpakker vil give plads til, at du kan vælge 
yderligere et frit valgfag . Du kan bruge dit valgfag til fx at 
løfte ét af dine obligatoriske fag fra C til B .

Fagpakker
En normal fagpakke består af 2 fag, som sammen toner  
din uddannelse i en bestemt retning fx mod sundhed,  
pædagogik, teknik, medie, samfund mv .
Hvis du vil have adgang til de lange videregående uddannel-
ser med din HF-eksamen, skal du i 3 . semester vælge en  
særlig udvidet fagpakke, der vil bestå af 3-4 fag, hvoraf 
mindst et fag vil være på A-niveau .

Supplerende overbygning
Du kan vælge en supplerende overbygning efter en HF-ud-
dannelse med normal fagpakke . Dette vil give dig adgang  
til universitetsuddannelserne .
Den supplerende overbygning er et individuelt tilrettelagt 
forløb og vil indeholde mindst et A-fag, tager op til ½ år at 
gennemføre og er også SU-berettiget .

Eksempler på normale fagpakker

Sundhed  Force (fx politi, militær)
Biologi B + psykologi C Idræt B + samfundsfag B

Pædagogik  Kommunikation
Psykologi B + samfundsfag B Mediefag B + tysk C

Eksempel på udvidet fagpakke

Adgangsgivende til universitetsuddannelser
Engelsk A + matematik B + samfundsfag B

Se på uddannelsesstedernes hjemmesider, hvilke  
fagpakker de udbyder .

Valgfag på HF
Eksempler på fag, der kan indgå i fagpakker eller vælges
som valgfag:
A-niveau: Matematik, engelsk
B-niveau: Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk,
 fysik, idræt, tysk, spansk, kemi, mediefag,
 psykologi, samfundsfag
C-niveau: Billedkunst, design, dramatik, erhvervsøkonomi,
 filosofi, fransk, fysik, mediefag, psykologi, tysk

2 årHF
1. semester 
Obligatoriske fag
Idræt/kunstneriske fag
Projekt & praktik

2. semester 
Obligatoriske fag
Projekt & praktik

3. semester 
Obligatoriske fag
Fagpakke og valgfag
Evt . projekt & praktik

4. semester 
Obligatoriske fag
Fagpakke og valgfag
Evt . projekt & praktik

½ år ½ år ½ år ½ år

Se lokale  
muligheder  

side 72
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HHX er en 3-årig studieforberedende og almendannende
uddannelse, der forbereder dig til videregående uddannelser  
og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og 
kritisk til din omverden . HHX er adgangsgivende til videre- 
gående uddannelser på alle niveauer . Uddannelsens profil  
giver et særligt godt afsæt til videregående uddannelser på 
universiteternes samfundsvidenskabelige og humanistiske 
fakulteter inden for økonomi og sprog samt på erhvervs- 
akademierne . 

På HHX fokuseres der på en række fag, som tager afsæt i det 
erhvervsrettede og virkelighedsnære . Der arbejdes med tvær-
faglige opgaver og cases, og undervisningen suppleres med 
virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet . De fleste 
undervisere i merkantile profilfag på HHX har erhvervserfa-
ring inden for deres fagområde .

Optagelse fra 9. eller 10. klasse
Du kan blive optaget på HHX direkte efter 9 . eller 10 . klasse . 
Se adgangskravene på side 36 .

Grundforløbet, 3 måneder
Du starter med et grundforløb på 3 måneder, som introdu- 
cerer dig for undervisningsmetoderne og de faglige krav i det 
merkantile gymnasium . Grundforløbet skal give dig indsigt i 
HHX-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og  
forberede dig på dit valg af studieretning . Undervejs i grund-
forløbet skal du deltage i en evalueringssamtale sammen 
med en lærer eller studievejleder, hvor I sammen vurderer 
dit faglige niveau og dine muligheder for at gennemføre 
uddannelsen samt drøfter dine karriereønsker og herudfra 
kvalificerer dit valg af studieretning, og hvorvidt du har valgt 
den rigtige uddannelse .

Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag samt almen 
sprogforståelse og økonomisk grundforløb . I almen sprogfor-
ståelse får du udviklet din bevidsthed om, hvordan sprogene 
indbydes hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer 
med hinanden . I det økonomiske grundforløb bliver du 
introduceret til nogle af de erhvervsrettede problemstillinger, 
som vil gå igen gennem hele uddannelsen .

Ved afslutningen af grundforløbet skal du til en grundfor-
løbsprøve, og resultatet vil indgå i dit samlede eksamensgen-
nemsnit (også selv om du skifter gymnasial uddannelse) .
Undervejs eller ved afslutningen af grundforløbet har du
mulighed for at skifte til en anden gymnasial uddannelse 
eller en erhvervsuddannelse, hvis det passer bedre til dine 
faglige forudsætninger og interesser, samt ønsker til videre 
karriere .

HHX
Merkantil studentereksamen

På HHX kommer du til at beskæftige dig  
med vidensområder inden for virksomheds-
økonomi, markedsføring, samfundsøkonomi, 
kultur, sprog og kommunikation. 
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Studieretningsforløbet, 2¾¾ år
Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske  
fællesfag, 2 studieretningsfag og indtil 4 valgfag samt en 
række flerfaglige forløb . Alle elever på HHX skal have 2 sprog-
fag (dvs . engelsk A og 2 . fremmedsprog på mindst B-niveau) 
samt matematik på mindst C-niveau (hvis du vælger en  
ren sproglig studieretning) .

Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte
studieretningsforløb efter retningslinjer fra Undervisnings- 
ministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige  
studieretningsforløb .

Den merkantile profil
På HHX kommer du til at beskæftige dig med videns- 
områder inden for virksomhedsøkonomi, markedsføring, 
samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation . Du skal 
kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle 
samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksport-
muligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes 
indflydelse på den enkelte forbruger . Det internationale og 
globale aspekt er i højsædet .

Valgfag
Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag
skal du også have valgfag . Alle elever på HHX skal have 
mindst et valgfag, som vælges blandt skolens udbud af 
forskellige fag og fagniveauer . Du får en grundig orientering 
på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag . Se på 
uddannelsesstedernes præsentationssider eller på deres 
egne hjemmesider, hvis du gerne vil kende dine muligheder 
for valgfag, inden du vælger en HHX-uddannelse .

Undervisningen
Målet for undervisningen og for HHX-forløbet er, at du 
udvikler dig fagligt, alment og personligt . Du får hjælp til 
at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for 
at kunne gennemføre en videregående uddannelse . For at 
ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder varieres 
de arbejdsformer, der anvendes i undervisningen .
Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i 
de forløb, der bygger på samspil mellem fagene . Kernestoffet 
er fastlagt centralt via læreplaner . Det øvrige stof i fagene 
supplerer kernestoffet med emner og temaer, som vælges 
af elever og lærere i fællesskab . Du bidrager selv til at forme 
undervisningen og skolelivet som helhed, og undervejs får 
du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og 
fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervis-
ningen .

Krav til dig
HHX er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde . Det
forventes, at du møder til alle timer, og at du deltager aktivt  
i undervisningen . Din deltagelse har stor betydning for, at 
undervisningen kan tilrettelægges som fx flerfaglige forløb,  
case- og projektarbejde . Du skal være ansvarlig, kunne 
arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine 
klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af under-
visningen .

Studieretningerne på HHX er opdelt i

• Økonomi og marked
• Økonomi og sprog
• Sprog

Grundforløb
Faglig introduktion

Vejledning
Valg af studieretning

Obligatoriske fag, se side 35
Studieretning

Valgfag
3 årHHX

3 måneder 2¾ år

Se lokale  
muligheder  

side 84
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HTX er en 3-årig studieforberedende og almendannende  
uddannelse, der forbereder dig til videregående uddannelser 
og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og  
kritisk til din omverden . HTX-uddannelsen giver adgang til 
videregående uddannelse på alle niveauer . Uddannelsens 
profil giver et særligt godt afsæt til videregående uddannel-
ser ikke mindst inden for naturvidenskab, sundhedsviden-
skab og de teknologiske videnskaber .

Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige, sund-
hedsvidenskabelige, kulturelle, teknologiske og samfundsvi-
denskabelige problemstillinger . Ud over at arbejde med de 
enkelte fag, kommer du også til at arbejde med projekter, 
der inddrager viden og færdigheder fra flere fag . Arbejdsfor-
merne styrker dine evner til initiativ, kreativitet og selv-
stændighed, ligesom du gennem projekterne samarbejder 
med andre og fordyber dig i sammenhænge på tværs af de 
enkelte fag . 

Optagelse fra 9. eller 10. klasse
Du kan blive optaget på HHX direkte efter 9 . eller 10 . klasse . 
Se adgangskravene på side 36 .

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen starter med et grundforløb på 3 måneder 
efterfulgt af et studieretningsforløb på 2¾ år .

Grundforløbet, 3 måneder
I grundforløbet indføres du i uddannelsens arbejdsformer 
og fag, og du vil opleve, at undervisningen foregår både 
som faglig undervisning i det enkelte fag og som samspil 
mellem fagene . Grundforløbet giver dig samtidig grundlag 
for at bedømme, om du har valgt den rigtige uddannelse . 
Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag, naturviden-
skabeligt grundforløb og produktudvikling samt udvalgte 
studieretningsfag .

I undervisningen indgår tema- og projektundervisning, som 
skal udvikle dine studieteknikker og arbejdsmetoder, og som 
skal styrke din forståelse for de tanker og teorier, der ligger 
bag naturvidenskab, teknologi, samt almenmenneskelige og 
samfundsmæssige forhold .

Du skal også have en grundig viden om indholdet i de muli-
ge studieretninger og de typer af videregående uddannelse, 
som den enkelte studieretning er målrettet imod . I slutnin-
gen af grundforløbet skal du foretage dit valg af studieret-
ning .

Undervejs i grundforløbet skal du deltage i en evaluerings-
samtale sammen med en lærer eller studievejleder, hvor I 
sammen vurderer dit faglige niveau og dine muligheder  
for at gennemføre uddannelsen samt drøfter dine karriere- 
ønsker og herudfra kvalificerer dit valg af studieretning . Ved 
afslutningen af grundforløbet skal du til en prøve i naturvi-
denskabeligt grundforløb og produktudvikling, og resultatet 
vil indgå i dit samlede eksamensgennemsnit . 

Undervejs eller ved afslutningen af grundforløbet har du mu-
lighed for at skifte til en anden gymnasial uddannelse eller 
en erhvervsuddannelse, hvis det passer bedre til dine faglige 
forudsætninger og interesser, samt ønsker til videre karriere .

HTX
Teknisk studentereksamen

Studieretningerne på HTX er opdelt i

• Anvendt naturvidenskab
• Teknologi
• Kommunikationsteknik

Grundforløb
Faglig introduktion

Vejledning
Valg af studieretning

Obligatoriske fag, se side 35
Studieretning

Valgfag
3 årHTX

3 måneder 2¾ år
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Studieretningsforløbet, 2¾¾ år
Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studie-
retningsfag og valgfag . Studieområdet, der er et flerfagligt 
samarbejde mellem en række naturvidenskabelige, teknolo-
giske og samfundsvidenskabelige fag, indgår også i studie-
retningen . Gennem dit valg af studieretning, fastlægger du 
profilen for din HTX eksamen og dermed også grundlaget for 
dit senere valg af videregående uddannelse . Studieretningen 
består af en fagpakke på 2 fag, der gensidigt styrker hinan-
dens faglige områder . Den valgte studieretning supplerer 
du med dit valg af teknikfag og øvrige valgfag, som du kan 
vælge, hvis du har særlige interesser, eller hvis du ønsker at 
forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, 
du senere vil søge optagelse på .

Undervisningen
Det overordnede mål med arbejdsformer og fagligt indhold 
er at udvikle dine kompetencer bl .a . med henblik på vide-
reuddannelse og senere valg af karriere . Undervisningen og 
hele uddannelsesforløbet tager først og fremmest sigte på 
det, som du senere får brug for at kunne i de videregående 
uddannelser . Der er klare mål for, hvad du skal vide og kun-
ne i de enkelte fag – også i de forløb, der bygger på samspil 
mellem fagene . Klasseundervisning, individuelt arbejde og 
gruppearbejde veksler med temaforløb og projektarbejde . 
Undervejs får du tilbagemeldinger om egne styrker, svag-
heder og fremskridt, og du får også lejlighed til at evaluere 
undervisningen .

Projektarbejde
Projektarbejde er en betydningsfuld arbejdsform på HTX .  
I projektarbejdet lærer du at arbejde både selvstændigt og i 
grupper . Du lærer at analysere og beskrive problemstillinger
og samtidig give konkrete løsningsforslag i forhold til dem . 
Projektarbejdet indebærer ofte fremstilling af et konkret 
produkt samt udarbejdelse af dokumentationen, der kan 
være et medieprodukt eller en rapport . I dokumentationen 
skal du forklare, hvordan du er nået frem til produktet, rede-
gøre for den teori, du har brugt, og beskrive arbejdsmetoder 
og beregninger . Gennem faglig fordybelse skaber du dig et 
helhedsbillede af en problemstilling og dens løsningsmulig-
heder .

På 3 . år skal du lave en større skriftlig flerfaglig studieområ-
deopgave (SOP), hvor du skal demonstrere dybdeforståelse 
af komplekse faglige problemstillinger, kunne reflektere over 
dine metodeovervejelser og anvende basal videnskabsteori .  
Din skriftlige besvarelse skal suppleres med en mundtlig 
eksamination .

Teknologi
Du vil møde nye fag som teknologi og teknikfag . I teknologi 
på 1 . og 2 . HTX får du et grundlag for at forstå og arbejde 
med teknologiske problemstillinger . 

Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsprocesser og 
metoder såvel teoretisk som i laboratorier og værksteder . 
Senere kommer du til selvstændigt at konstruere, designe, 
dimensionere, beregne og beskrive produkttyper, som du 
selv er med til at fremstille . Undervisningen er tilrettelagt 
som projekter, hvor du arbejder sammen med dine kamme-
rater om løsninger af forskellige opgaver .

Teknikfag
På 3 . HTX skal du vælge teknikfag, der vælges inden for fire 
hovedgrupper . Se teknikfagsbeskrivelserne på institutioner-
nes hjemmesider, da der kan være forskellig vægtning af 
indholdet . De enkelte tekniske gymnasier udbyder mindst  
2 af nedenstående hovedgrupper:  

Byggeri og energi
Fx konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, 
installationer, forsyning, administration og organisation .

Digitalt design og udvikling
Fx formgivning og udvikling, komponenter og materi- 
aler, styring og overvågning samt fremstilling inden for 
følgende områder: Elektronik, træ, maskin, beklædning  
og industriel design .

Proces, levnedsmiddel og sundhed
Fx bioteknologi, fødevarer, mikrobiologi, produktfrem- 
stilling, sundhed og miljø . Her finder du derfor temaer 
inden for økologi, livsstil, fødevarer, naturpleje mv .

Udvikling og produktion
Fx dimensioner, konstruere, projektere, udforme samt 
planlægge og gennemføre produktion . Du får blik for  
automatisering og brug af den nyeste teknologi .

Krav til dig
Når du starter på HTX, er forventningerne til dig, at du:
•  er interesseret i faglig fordybelse og i mere projektorienteret 

arbejde på tværs af fagene
•  med en nysgerrig, selvstændig og kreativ tilgang vil anven-

de din teoretiske viden i forhold til praktiske problem- 
stillinger

•  er interesseret i selvstændigt arbejde og i at samarbejde  
med kammerater på tværs af klasser og fag

Hjemmearbejde 
Du vil have lektier for hver dag, i nogle perioder mere end 
andre . Det er derfor vigtigt, at du planlægger din tid fornuf-
tigt, således at der også bliver tid til andre ting som fritids- 
aktiviteter, fritidsjob, venner og familie .

Se lokale  
muligheder  
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STX er en 3-årig studieforberedende og almendannende 
ungdomsuddannelse . Studieforberedende, fordi du intro-
duceres til de videnskabsfag og metoder, der arbejdes med 
på de videregående uddannelser . Almendannende, fordi 
uddannelsen giver dig kendskab til den natur, den kultur 
og det samfund, du er en del af . Ved at arbejde i fagene, 
på tværs af fagene og ved at bruge en række forskellige 
arbejdsformer får du indsigt i naturvidenskab, sprog, kultur- 
og samfundsforhold samt kreative udtryksformer . Målet er, at 
du i løbet af de tre år i gymnasiet opøver studiemodenhed, 
selvstændighed, kreativitet og evne til samarbejde .

STX giver dig et bredt adgangsgrundlag til videregående 
uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabs-
områder . Hvordan dit gymnasieforløb kommer til at se ud, 
er i høj grad op til dig selv gennem dit valg af studieretning 
og valgfag . Udbuddet af studieretninger og valgfag bliver 
fastlagt af den enkelte skole og kan ses på de efterfølgende 
præsentationssider eller på uddannelsesstedernes egne 
hjemmesider .

Grundforløb, 3 måneder
Du skal starte med et grundforløb på 3 måneder, der skal  
introducere dig til undervisningsmetoderne og de faglige 
krav i gymnasiet . Du får også en grundig viden om indholdet  
i de mulige studieretninger og de typer af videregående  
uddannelse, som den enkelte studieretning er målrettet 
mod . I slutningen af grundforløbet skal du foretage dit valg 
af studieretning . 

Undervejs i grundforløbet skal du deltage i en evaluerings- 
samtale sammen med en lærer eller studievejleder, hvor I 
sammen vurderer dit faglige niveau og dine muligheder for 
at gennemføre uddannelsen samt drøfter dine karriereøn-
sker og herudfra kvalificerer dit valg af studieretning . 

I grundforløbet er en stor del af undervisningen tilrette-
lagt i 2 tværfaglige forløb:

Almen sprogforståelse
giver dig bevidsthed om, hvordan sprogene indbydes 
hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med 
hinanden .

Naturvidenskabeligt grundforløb
introducerer dig til naturvidenskab og naturviden- 
skabelig metode på baggrund af eksperimenter og 
observationer .

Ved afslutningen af grundforløbet skal du til prøve i begge 
tværfaglige forløb, og resultatet vil tælle med i dit eksamens-
gennemsnit . Undervejs eller ved afslutningen af grundforlø-
bet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial ud-
dannelse eller en erhvervsuddannelse, hvis det passer bedre 
til dine faglige forudsætninger og interesser, samt ønsker til 
videre karriere .

STX
Almen studentereksamen

Studieretningerne på STX er opdelt i

• Naturvidenskab
• Samfundsvidenskab
• Sprog
• Kunst

Hvis du vælger efter interesse og evne, sikrer 
du dig tre gode år i gymnasiet og får det bedste 
udgangspunkt for dit valg af videregående 
uddannelse.
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Studieretningsforløb, 2¾¾ år
Som det fremgår af oversigten, får du i dit studieretningsfor-
løb en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag .
I dit valg af studieretningsfag fastlægger du profilen for din 
studentereksamen og dermed også grundlaget for dit valg af 
videregående uddannelse . Studieretningen vælger du som 
en pakke, der normalt indeholder 2-3 studieretningsfag .
Herudover skal du have nogle valgfag, hvilket giver dig mulig-
hed for at dyrke dine særlige interesser og forberede dig på
eventuelle adgangskrav til den uddannelse, som du senere 
vil søge ind på . 

Du skal ikke vælge studieretning ved tilmelding . Du bliver in-
troduceret til studieretningerne undervejs i grundforløbet, og 
du får en grundig vejledning, så du kan træffe et kvalificeret 
valg af studieretning som afslutning på grundforløbet .

2 fagvalg inden start på uddannelsen
Når du søger optagelse på gymnasiet, skal du tilkendegive et 
valg af 2 . fremmedsprog og et valg af kunstnerisk fag:

Valg af 2. fremmedsprog
Alle skal have engelsk . Derudover skal du have et 2 . frem-
medsprog, der enten kan være et fortsættersprog, dvs . dit 
andet sprog fra grundskolen eller et begyndersprog, dvs . et 
helt nyt sprog . Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes 
efter 2 . år . Begyndersprog er på A-niveau og afsluttes efter 
3 . år . Du skal derfor vælge, om 2 . fremmedsprog skal være 
tysk eller fransk fortsættersprog, eller et begyndersprog fx 
spansk, kinesisk, fransk eller italiensk . Du kan læse mere på 
uddannelsesstedernes præsentationssider om udbud af 2 . 
fremmedsprog .

Valg af kunstnerisk fag
Du skal også vælge et kunstnerisk fag, som enten kan være 
musik, billedkunst, dramatik, mediefag eller design og arki-
tektur . På uddannelsesstedernes præsentationssider kan du 
se, hvilke kunstneriske fag du kan vælge imellem . 

Undervisningen
Målet for undervisningen og for gymnasieforløbet som 
helhed er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt . 
Vi hjælper dig til at udvikle dine kompetencer, dvs . det som 
du senere får brug for på en videregående uddannelse . For 
at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der 
stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i under-
visningen . 

Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i  
de forløb, der bygger på samspil mellem fagene . Kernestoffet 
er fastlagt centralt i læreplanerne . Det øvrige stof i fagene 
supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges 
af elever og lærere i fællesskab . Du er således med til at 
træffe beslutninger om undervisningen og om skolelivet som 
helhed, og dermed er du en del af skoledemokratiet, som er  
et væsentligt element i skolehverdagen og i undervisningen .
Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, 
svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at 
evaluere undervisningen .

Krav til dig
Gymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde . 
Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og 
deltager aktivt i både undervisningen og i de tilhørende akti-
viteter fx faglig fordybelse . Din deltagelse har stor betydning 
for, at vi kan tilrettelægge undervisningen som fx tværfaglige 
forløb og projektarbejde .

Er du klar til STX?  

Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt 
og have et godt samarbejde med dine klasse-
kammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte 
af undervisningen.

Grundforløb
Faglig introduktion

Vejledning
Valg af studieretning

Obligatoriske fag, se side 35
Studieretning

Valgfag
3 årSTX

3 måneder 2¾ år

Se lokale  
muligheder  

side 98
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En IB-eksamen anerkendes i Danmark på linje med en 
dansk studentereksamen, og den giver derudover direkte 
adgang til universiteter i mere end 120 lande verden over . 
Undervisningen foregår på engelsk .
Læreplanerne og eksamensopgaverne er de samme for alle 
IB-skoler over hele verden, og eksamenerne bedømmes af et 
internationalt censorkorps .

Optagelse

Pre-IB
Optagelseskravene til Pre-IB svarer til kravene ved optagelse 
på de øvrige gymnasiale uddannelser . Du kan også optages 
på Pre-IB efter grundforløbet, hvis du har gennemført grund-
forløbet på en af de andre gymnasiale ungdomsuddannelser 
med et tilfredsstillende resultat . Du søger om optagelse på 
Pre-IB via www .optagelse .dk på samme måde som til andre 
gymnasiale ungdomsuddannelser . Desuden skal du sende 
et særligt ansøgningsskema til Pre-IB direkte til den skole, 
du søger optagelse på, hvis skolen har et særligt krav herom . 
Læs om den enkelte skoles optagelsesprocedure på skolens 
egen hjemmeside, så du får ansøgt på den helt rigtige måde .

IB-diplomkurset
Hvis du har gennemført Pre-IB med et tilfredsstillende resul-
tat, kan du blive optaget på det 2-årige IB-diplomkursus . Du 
kan også blive optaget på IB, hvis du har gennemført 1 . STX 
med et tilfredsstillende resultat . En vigtig forudsætning er 
gode engelskkundskaber .
Et år som udvekslingsstudent i et engelsktalende land kan 
erstatte Pre-IB og give direkte adgang til IB . Endelig kan du 
blive optaget på IB, hvis du har haft nogle skoleår i udlandet 
og ønsker at vende tilbage til Danmark, eller hvis du som 
udlænding opholder dig i Danmark i ungdomsårene . Dette 
kræver dog, at du har gennemført 11 års skolegang, heraf en 
del i udlandet . 

Uddannelsens opbygning

Pre-IB
Pre-IB består af et grundforløb og et studieretningsforløb . 
Grundforløbet er det samme som et STX-grundforløb – blot 
foregår undervisningen på engelsk . Efter grundforløbet 
vælger du studieretning på grundlag af skolernes studie-
retningsudbud, hvilket giver mulighed for at skifte mellem 
Pre-IB og STX efter grundforløbet . Hvis du vælger at fortsæt-
te i Pre-IB, kan du efter afslutningen af Pre-IB enten vælge at 
søge optagelse på IB eller fortsætte i 2 . STX .

IB-diplomkurset
IB-diplomkurset er et 2-årigt kursus svarende til 2 . og 3 . STX . 
Uddannelsen er bygget op omkring seks fagområder, inden 
for hvilke der tilbydes en række valgfag . Du skal vælge ét fag 
fra hvert af de seks fagområder i skemaet . Vær opmærksom 
på, at der kan være forskelle mellem fagtilbuddene på de 
forskellige IB-skoler .

IB
International studentereksamen

På følgende uddannelsessteder kan du tage  
en international studentereksamen, der er en 
almen og studieforberedende gymnasial  
uddannelse tilsvarende STX: 
• Grenaa Gymnasium
• AARHUS GYMNASIUM, Tilst
• Viborg Katedralskole
• Ikast-Brande Gymnasium
• Struer Statsgymnasium
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Alle fag er 2-årige . Det ugentlige timetal er 5 på Higher Level 
og 3 på Standard Level . Man skal vælge 3 fag på Higher Level 
og 3 fag på Standard Level . Om et fag oprettes kan afhænge 
af, om et tilstrækkeligt antal elever har valgt faget .

Tre store obligatoriske elementer
Ud over de 6 fag, du skal vælge, indeholder uddannelsen  
3 obligatoriske elementer:
•  Extended Essay (EE): En større skriftlig opgave, hvor du 

fordyber dig i et selvvalgt emne
•  Theory of Knowledge (TOK): Et videnskabsteoretisk fag  

om læring og de forskellige videnskabers muligheder og  
begrænsninger . Fagets ugentlige timetal er 2

•   Creativity, Activity, Service (CAS): Kreative, fysiske og sociale 
aktiviteter efter skoletid . En stor del af aktiviteterne er  
fokuseret på det frivillige arbejde, hvor eleverne oplever at 
blive en aktiv medspiller i det lokale samfund

Inden du vælger uddannelsen
Du skal se IB som et alternativ til en dansk studentereksa-
men . På IB vil du blive en del af et internationalt miljø og 
møde elever fra hele verden . Hvis du tænker på senere at 
tage ophold i udlandet for at læse videre eller for at arbejde, 
vil en IB-eksamen give dig gode forudsætninger .

Kostskole
Både Grenaa Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Viborg 
Katedralskole har kostskoler med gode faciliteter og en rar 
atmosfære . Her kan du bo, mens du tager den internationale 
studentereksamen, hvis fx dine forældre bor i udlandet, eller 
hvis du har behov for at bo uafhængigt af din familie og  
alligevel i trygge rammer . Ikast-Brande Gymnasium tilbyder 
ikke kostskole men har andre attraktive indkvarterings- 
muligheder for internationale studerende . Information om 
kostskoler og bomuligheder kan du finde på skolernes  
hjemmesider .

Ligestillet

De særlige internationale point-karakterer  
på IB er ligestillet med det danske karakter- 
system, når IB-elevers point omregnes til 
12-skalaen.

Modersmål 
Dansk HL/SL
Engelsk HL/SL
Evt . andet modersmål SL

Naturvidenskabelige fag 
Fysik HL/SL
Kemi HL/SL
Biologi HL/SL
Idræt, træningslære og 
sundhedsvidenskab SL

Fremmedsprog 
Engelsk HL/SL 
Dansk HL/SL
Tysk HL/SL
Fransk/Spansk begyndersprog SL

Matematik 
Analysis & Approaches HL/SL
Applications & Interpretation HL/SL

Individ og samfund 
Historie HL/SL
Økonomi HL/SL
Psykologi HL/SL
Erhvervsøkonomi HL/SL

Musisk, kreative fag og valgfag 
Billedkunst og design HL/SL
Musik HL/SL
Film SL
Et fag fra enten gruppe 1, 2, 3 eller 4
(ikke fra Matematik)

6 faggrupper
Et fag fra hver gruppe, i alt 3 fag på Higher Level og 3 fag på Standard Level .

HL betyder Higher Level svarer til A-niveau 
SL betyder Standard Level svarer til B-niveau

Se lokale  
muligheder  
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EUD 10

GRUNDFORLØB 1
Fem fagretninger – se i venstre kolonne

GRUNDFORLØB 2 + HOVEDFORLØB
Udbydes som erhversuddannelser . 
* udbydes også som EUX .

It, medie og teknik
• Data- og kommunikation*
• Elektronik- og svagstrøm*
• Mediegrafiker
• Teknisk designer
•  Webudvikler  
(kun grundforløb 2)

Metal og mekanik
• Industriteknik*
• Personvognsmekaniker*
• Smed*
 
Byggeteknik
•  Anlægs- og bygnings- 
struktør*

• Brolægger*
• Bygningsmaler*
•  Bygningssnedker*  
(kun grundforløb 2) 

• Ejendomsservicetekniker
• Elektriker*
•  Maskinsnedker*  
(kun grundforløb 2)

• Murer*
•  Møbelsnedker eller  
orgelbygger*  
(kun grundforløb 2)

•  Træfagenes bygge- 
uddannelse* (tømrer)

• VVS-energiuddannelsen*

Styling og livsstil
• Frisør*

Vild med mad
•  Bager og konditor*  
(kun grundforløb 2) 

• Ernæringsassistent*
• Gastronom*
• Gourmetslagter
• Tjener* (kun grundforløb 2)

Transport og logistik
•  Lager- og terminal- 
uddannelsen

•  Vejgodstransport- 
uddannelsen

Service og sikkerhed
• Ejendomsservicetekniker
• Serviceassistent
• Sikkerhedsvagt

AARHUS TECH 
EUX- og erhvervsuddannelser
Halmstadgade 6 · 8200 Aarhus N · Tlf . 8937 3533 · aarhustech .dk
Dollerupvej 4 · 8000 Aarhus C · Tlf . 8937 3533 · aarhustech .dk
Hasselager Allé 2 · 8260 Viby J · Tlf . 8937 3533 · aarhustech .dk

Søg ind på AARHUS TECH, og få en sjov og varieret skoledag, 
hvor teori altid afprøves i praksis! Med en faglig uddannelse 
herfra får du valget mellem masser af interessante uddannel-
ses- og jobmuligheder med god løn .

Hvad du ønsker, skal du få…
På grundforløb 1 går du på en fagretning . Der prøver du 
forskellige fag og finder ud af, hvilken uddannelse du gerne 
vil gå på, når du skal videre på grundforløb 2 .

It, medie og teknik
Vi arbejder med hardware, software, design og elektronik .

Styling og livsstil
Vi arbejder bl .a . med personlig stil inden for styling,  
hår, make-up og tøj .
 
Metal og mekanik
Vi arbejder med et projekt – lige fra tegneblokken, til  
det færdige produkt står klar . Fx et motoriseret køretøj 
eller en minikran .

Byggeteknik
Vi bygger bl .a . en del af et hus lige fra fundament til væg-
ge og tag – og med alle installationer, vand, varme og el .

Vild med mad
Hvordan skaber man gode individuelle madoplevelser 
for gæster i restaurant eller kantine, syge og ældre på 
institutioner eller sygehuse .

EUX – svendebrev og studenterhue
Du behøver ikke at vælge mellem en erhvervs- og en gym-
nasial uddannelse . EUX’en kombinerer en erhvervsuddan-
nelse med gymnasiale fag og giver adgang til videregående 
uddannelser .

Din hverdag på skolen
Du bruger dine hænder og dit hoved og ser hurtigt resulta-
terne af det, du laver . Vi arbejder med projekter, og du får lov 
til at sætte dit præg på tingene .
Uddannelserne åbner også op for et skoleophold eller prak-
tik i udlandet og bliver en del af internationale projekter 
med elever fra andre erhvervsskoler over hele Europa .

Mød os
Se alle vores arrangementer på aarhustech .dk/arrangementer .

·  Rundvisninger: Vi afholder løbende rundvisninger på alle 
vores adresser . Tilmelding på aarhustech .dk/rundvisning .

·  Vejledning: Kontakt vores vejledere, hvis du har spørgsmål, 
vejledning-unge@aarhustech .dk, tlf . 8937 3555 .

·  Uddannelsesmesse: Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 
på AARHUS TECH, Dollerupvej 4, Aarhus C .

·  Åbent hus EUX: Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 16-19  
på AARHUS GYMNASIUM, Kileparken 25, Tilst .

Find os på Facebook, Instagram og YouTube og få indblik  
i hverdagen på AARHUS TECH .

Skolen udbyder
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Learnmark Tech
Vejlevej 150 · 8700 Horsens · Tlf . 8816 3600 · www .learnmark .dk/tech

Det er fedt at være håndværker  
Start din karriere som håndværker og få succes! Som udlært
håndværker kan du også blive selvstændig eller læse videre
til fx bygningskonstruktør, produktionsteknolog, ingeniør
eller arkitekt . Du skal først vælge, hvilken uddannelse du vil
tage, udmiddelbart før du starter på grundforløb 2 .

Grundforløb 1 / GF1
Du kan vælge mellem tre GF1-forløb på Learnmark Tech
• Teknologi, byggeri og transport EUD
• Teknologi, byggeri og transport EUX
• GF1 Food – Hotel og restaurant

GF1-forløbet på Teknologi, byggeri og transport er både in-
den for EUD og EUX inddelt i faglige moduler . På den måde 
får du prøvet at arbejde teoretisk og praktisk med mange 
forskellige uddannelser, inden du vælger dit fag .

Prøver alle fag 
”Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil efter GF1 . Jeg har en idé om, 
at jeg skal være murer eller tømrer, men det gode ved GF1 
er, at jeg prøver alle fagene, så måske ender jeg med at ud-
danne mig til struktør .” Mark

På GF1-forløbet inden for Hotel og restaurant prøver du at ar-
bejde med fagene gastronom, kok, cater, ernæringsassistent, 
bager, konditor og gourmetslagter . Du arbejder teoretisk og 
praktisk inden for fagene og slutter af med at lave din egen 
forretning . Du bliver også inspireret af virksomhedsbesøg .

Inspiration på virksomhedsbesøg
”Jeg er overrasket over, at vi er på så mange forskellige virk-
somhedsbesøg – det er vildt fedt at få viden om forskellige 
måder at arbejde med fødevarer på .” Lotte, GF1 

Grundforløb 2 / GF2
På GF2 specialiserer du dig inden for den uddannelse, du  
har valgt . Efter GF2 skal du i lære i en virksomhed . 

Passion for mad
”Noget af det bedste ved mit job er, at jeg får lov til at leve 
mine drømme ud og glæde andre med min passion for 
mad . Nordisk madlavning med lokale råvarer er min store  
interesse, og jeg kan godt lide at bruge det, jeg selv kan finde 
i naturen .” Mathias, kokkeelev

Fra murer til ingeniør
”Jeg kender materialerne, fordi jeg har arbejdet med dem 
som murer . Jeg kender arbejdsgangen på en byggeplads, 
og det gør det nemmere for mig at finde gode løsninger på 
byggeprojekter .” Niels, uddannet murer og ingeniør

Matematik på højt niveau
”Udgangspunktet for al programmering er koder, som styrer 
maskinens bevægelser, og koordinatsystemer med fem  
akser: X, Y, Z, C og M - nogle gange helt op til ni akser . Det  
er matematik på et ret højt niveau, som hver dag udfordrer 
mig - og det kan jeg lide .” Casper, industritekniker

EUX - student og håndværker på én gang
Med en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) bliver du 
både faglært håndværker og får en række fag på gymnasie- 
niveau, som giver adgang til at læse direkte videre til fx  
arkitekt, ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør .

Åbent hus
Tirsdag den 23 . november 2021 kl . 16-18 . 

Skolen udbyder følgende
GRUNDFORLØB 1
Teknologi, byggeri og transport EUD
Teknologi, byggeri og transport EUX
GF1 Food - Hotel og restaurant

GRUNDFORLØB 2 OG 
HOVEDFORLØB
– uddannelser med fed tekst  
kan du også tage som hoved- 
forløb på Learnmark Tech

TEKNOLOGI
Elektriker 
Industriassistent 
Industritekniker 
Industrioperatør 
Produktør 
Smed 

BYGGERI
Anlægsstruktør 
Brolægger 
Bygningsmaler
Bygningsstruktør 
Gulvlægger
Murer 
Stenhugger 
Stentekniker 
Tagdækker 
Tækkemand
Tømrer 
VVS

TRANSPORT
Lageroperatør 
Vejgodschauffør 
Mekaniker

HOTEL OG RESTAURANT
Ernæringsassistent
Gastronom – kok
Gastronom – smørrebrød  
og catering
Tjener

EUX – GF2 OG  
HOVEDFORLØB
EUX-anlægsstruktør
EUX-brolægger
EUX-bygningsstruktør
EUX-industritekniker
EUX-murer
EUX-smed
EUX-stenhugger
EUX-tømrer
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Jordbrugets  
UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5 · 8330 Beder · Tlf . 8747 5700 · www .ju .dk

GRUNDFORLØB + HOVEDFORLØB
Anlægsgartner
Gartner
Landmand
Jordbrugsmaskinfører

GRUNDFORLØB
Grøn EUX 
Dyrepasser 
Hestemanager 
Skov- og naturtekniker

EUD10 GREEN 
Grøn 10 . klasse 

STUDENTERFORLØB
Landbrug (trin S)
Øvrige uddannelser

OVERBYGNNG LANDBRUG
Produktionsleder
Agrarøkonom

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) finder 
du alle jordens uddannelser . Du kan uddanne dig til anlægs-
gartner, gartner, landmand og jordbrugsmaskinfører, og du 
kan begynde på grundforløbet til skov- og naturtekniker, 
hestemanager eller dyrepasser . 

Fire fagretninger, Grøn EUX og GF+
Alle jordens uddannelser begynder med et grundforløb . 
Kommer du lige fra 9 . eller 10 . klasse, kan du vælge mellem 
fire fagretninger:
• Anlæg, have, skov og natur
• Landbrug og store maskiner
• Pasning, håndtering og pleje af dyr
• Planter til bolig, have og landskab

Du kan også vælge Grøn EUX som indgangen til uddannel-
serne anlægsgartner, dyrepasser og landmand . Grøn EUX 
kombinerer den erhvervsfaglige uddannelse med teoretiske 
fag på gymnasialt niveau og giver dig mange muligheder, 
fx hvis du gerne vil videreuddanne dig senere . Hvis du ikke 
kommer lige fra folkeskolen og er usikker på, hvilken uddan-
nelse du skal vælge, kan du begynde dit grundforløb med et 
GF+forløb . Her er der mulighed for at snuse til alle uddannel-
serne inden for det grønne område . 

Teori er bedst i praksis
På JU Århus har vi masser af praktisk arbejde på skemaet . Vi 
tror nemlig på, at man lærer bedst ved at få rigtig jord under 
neglene . I løbet af en skoleuge er der derfor både undervis-
ning i klassen, i stalden, i væksthuset, på anlægspladsen, i 
planteskolen, i tropehuset og i skoven – og vi arbejder meget 
med praktiske projekter . Vi tager også tit på ekskursioner og 
virksomhedsbesøg både i Danmark og i udlandet, så du kan 
få et realistisk billede af det erhverv, du er ved at uddanne 
dig til .

Én skole - tre afdelinger
JU Århus fordeler sig på tre specialiserede afdelinger syd for 
Aarhus . I Beder finder du uddannelserne inden for gartneri, 
anlægsgartneri og skovbrug, i Mårslet hører landbrugsuddan-
nelserne samt uddannelserne til dyrepasser med specialdyr 
og heste hjemme, og på Sønderhøj ligger overbygningen på 
landmandsuddannelsen; landbrugets lederuddannelse .

JU Århus har også...
• Et stort skolehjem, hvor mange elever bor
•  Væksthus, planteskole og øvelsesområder for anlæg og 

skovbrug
• Særlige, afkortede forløb for studenter
• Mange kontakter til praktikværter i ind- og udland
•  Hestefaciliteter
•  Bredballegård, et produktionslandbrug med køer, grise m .m .
•  Specialdyr som skildpadder, slanger og edderkopper
• Og meget, meget mere – kom selv og se!

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen på 
JU Århus, hvis du gerne vil vide mere om vores uddannelser 
– og du må også altid komme på besøg . Ring til studie- 
vejledningen på 8747 5700 og lav en aftale . Hvis du er blevet 
nysgerrig, så se mere på ju .dk, hvor du kan blive meget klo-
gere på vores forskellige uddannelsesretninger . Her kan du 
også finde datoer for første skoledag, rundvisninger og åbent 
hus arrangementer . Find også @juaarhus på Facebook og 
Instagram, hvor vi løbende giver dig et indblik i hverdagen 
på vores grønne skole .

Kom og besøg os
Åben skole: Lørdag den 27 . november 2021 kl . 10-14 .
Uddannelsesmesse: Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 16-19 .
Åbent hus: Torsdag den 2 . juni 2022 kl . 14-20 .

Skolen udbyder følgende
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Den jydske Haandværkerskole
Ellemosevej 25 · 8370 Hadsten · Tlf . 8937 0100 · www .djhhadsten .dk

GRUNDFORLØB
Teknologi, byggeri og transport
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager

EUX
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager

HOVEDFORLØB
Køletekniker
Køleassistent
Plastmager
EUX-plastmager
Plastmedhjælper
Plastspecialist
Elektriker
EUX-elektriker
Tømrer
EUX-tømrer
Tækkemand

”Det er en rigtig dejlig skole, med en masse mulighed 
for at udvikle sig både fagligt og personligt . Der er et 
godt socialt sammenhold, og skolen er altid åben, så 
man kan gå i værkstedet om aftenen, hvis man har lyst 
til, eller brug for det . Dejligt sted .”  Maria

På Den jydske Haandværkerskole kan du uddanne dig til 
elektriker, tømrer, tækkemand, køletekniker, plastmager eller 
plastspecialist . Du kan også kombinere med fag på A-, B  
eller C-niveau på EUX-elektriker, EUX-tømrer eller EUX-plast-
mager . Som skole sætter vi eleven i fokus og tilbyder under-
visning, der forener de bedste håndværkstraditioner med ny 
teknologisk viden . Undervisningen bygger på gensidig tillid, 
respekt og nærvær .
 
Du kan bo på skolen
Mens du er på skolen, kan du vælge at bo på skolehjemmet  
i et af vores mange dobbeltværelser . Vi har hele 594 senge- 
pladser . Alle elever kan benytte skolens mange fritidstilbud:  
Udendørs swimmingpool (opvarmet med solenergi),  
motionsrum, multibane til boldspil, musiklokale, café med 
storskærm, bordfodbold og pool . I Underground finder du 
også vores gamerroom og biograf . Der er fællesrum, hvor du 
kan mødes med kammeraterne om lektier eller til en hygge- 
stund . Skolehjemmet arrangerer også forskellige aktivitets- 
aftener som for eksempel foredrag eller virksomhedsbesøg .
 

24-timersskole – sjovere end det lyder
På Den jydske Haandværkerskole er der plads til både kreati-
vitet og fordybelse . Faglokaler og værksteder er åbne døgnet 
rundt – vi kalder det 24-timersskolen, og her kan du arbejde 
på og udvikle dine projekter, når du har lyst til det . I Learning 
Center får du hjælp af dygtige lektievejledere og tutorer .
Måske kan du også selv blive tutor .
 
Skole og undervisning
Dagligt færdes ca . 1000 mennesker på Den jydske Haandvær-
kerskole: Elever, studerende, kursister, undervisere og øvrigt 
personale . Undervisningen ligger mellem kl . 8 .00 og 16 .00, 
men har du gang i noget spændende, kan du bare fortsætte 
ud på aftenen . Vi har egen bistro, hvor du spiser, hvis du bor 
her . Den er naturligvis også åben for dagelever . Her serveres 
kolde og varme retter, og køkkenet har stor fokus på varieren-
de og ernæringsrigtig kost, så du får energi til at lære .  

Du kan selv være med til at bestemme og komme med 
forslag til menuen .

Den jydske Haandværkerskole tilbyder som landets eneste 
skole uddannelserne: plastmager, køletekniker og tække-
mand . Også vores andre uddannelser har elever fra hele 
landet . Læs mere om skolen på djhhadsten .dk .
 
Skolens beliggenhed
Den jydske Haandværkerskole ligger i Hadsten, der er en 
aktiv skole- og handelsby med gymnasium, højskole og en  
fri fagskole . Her er der mange muligheder for at dyrke sport, 
og naturen er lige uden for døren . I gåafstand fra skolen  
ligger stationen, der gør det nemt at nå til byen med tog  
og bus . Motorvej E45, afkørsel nr . 44, er fem minutters kørsel 
fra skolen .
 
Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du har 
spørgsmål . Ring på tlf . 8937 0100 og tal med skolens  
erhvervs- og uddannelsesvejleder . Du er også velkommen  
til at besøge skolen, så du kan se skolens faciliteter og danne 
dig dit eget indtryk .

Første skoledag
Grundforløb 1 EUD og EUX: 
Mandag den 16 . august 2021 .
Grundforløb 2: 
Mandag den 9 . august 2021 og mandag den 18 . januar 2022 .

Åbent hus
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 15-20 på  
Ellemosevej 25 for alle uddannelser .

Skolen udbyder følgende
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Tandklinikassistent og
tandtekniker
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Vennelyst Boulevard 9 · 8000 Århus C · Tlf 8715 3081 · dent .au .dk/uddannelse

ERHVERVSUDDANNELSER
• Tandklinikassistent
•  Tandtekniker (grundforløb)  

(hovedforløb er på NEXT København)

ØVRIGE UDDANNELSER
• Tandplejer
• Klinisk tandtekniker
• Tandlæge

VIDEREUDDANNELSE
• Akademiuddannelsen i odontologisk praksis 
• Diplomuddannelse i oral helse

Skolen er en del af universitetet og ligger i bygningen, der 
også kaldes ”Tandlægeskolen” . Her uddannes alle tandklinik-
kens faggrupper, i et spændende studiemiljø med mange 
faglige og sociale relationer .

Tandklinikassistent - et arbejde med mennesker  
og sundhed
Tandklinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans,
praktisk håndelag samt evnen til at samarbejde og kommu-
nikere . Som tandklinikassistent er du ofte den første patien- 
ten . møder . Du er klinikkens ansigt udadtil og spiller en 
central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære 
og kultur . 

Når patienten sidder i tandlægestolen, assisterer du bl .a . 
tandlægen, sørger for at hygiejnen er i top og de rigtige 
instrumenter og materialer er klar under hele behandlingen . 
Samtidig skal du kunne fornemme om patienten har brug 
for en beroligende hånd . Som uddannet tandklinikassistent 
kan du selv have patienter i stolen . Du kan bl .a . afpudse 
tænder og undervise i tandbørstning samt tage aftryk og 
røntgenbilleder . 

Optagelse på tandklinikassistentuddannelsen
Se, mere om de tre veje ind i uddannelsen, tilmelding og 
optagelse: dent .au .dk/uddannelse . 

Tandtekniker - et arbejde med teknik og præcision
Tandteknikeren skal have overblik, fingerfærdighed, et godt 
farvesyn og formsans samt en god koncentrationsevne .  
Som tandtekniker laver du f . eks . kroner, broer og proteser  
til patienter, der enten skal have opbygget en tand eller 
mangler en eller flere tænder . Det er din opgave at lave  
tanderstatninger, så patienten får en bedre muligheder for  
at tale, tygge – og ikke mindst smile .

Tandteknikeren bruger forskelligt håndværktøj, udstyr og 
materialer til fremstilling af tanderstatninger . Det kan fx  
være kunststoffer, porcelæn eller guld . Derfor skal du have en 
grundig viden om de forskellige materialer og deres egen-
skaber, samt hvilke arbejdsteknikker det er bedst at anvende .
 

Optagelse på tandteknikeruddannelsen
Se mere om tilmelding og optagelse på uddannelsen til 
tandtekniker på dent .au .dk/uddannelse . Få råd og vejledning 
hos faglærer Britt Bomberg, bbomberg@dent .au .dk

Skolens hverdag
Undervisningen er mellem kl . 8 .00 og 16 .00 . I undervisningen 
kobler du fagteorien til det praktiske arbejde . Du træner bl .a . 
dine grundlæggende færdigheder i brug af instrumenter  
og materialer ved patientbehandlinger på dukker eller mo-
deller .

Hvis du vil vide mere
Kontakt: jwoetmann@dent .au .dk eller tlf . 8715 3081 .
Hjemmeside: dent au dk/uddannelse
Facebook: www .facebook .com/klinikassistentaarhus/ 
Du kan også komme og besøge os som “elev for en dag”,  
hvis du har lyst til at snuse til vores studiemiljø, og prøve  
at være med på klinikken og i laboratorierne .

Åbent hus
Onsdag den 3 . november 2021 kl . 15-17 .
Onsdag den 27 . april 2022 kl . 15-17 .

Skolen udbyder følgende
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GRUNDFORLØB 1
EUD TEK
EUD BYG
EUD STIL
EUD MAD
EUX TEK
EUX BYG
EUX MAD

GRUNDFORLØB 2
Bygningsmaler
Overfladebehandler
Personvognsmekaniker
Smed
Tømrer
Murer
Elektriker
Datatekniker
Automatiktekniker
Frisør
Gastronom
Tjener
Ernæringsassistent
Lageroperatør
Godschauffør

EUX
EUX Automatiktekniker
EUX Datatekniker
EUX Elektriker
EUX Smed
EUX Personvognsmekaniker
EUX Tømrer
EUX Maler
EUX Murer
EUX Gastronom
EUX Tjener
EUX Ernæringsassistent

Tradium
Tekniske erhvervsuddannelser
Vester Allé 26 · 8900 Randers C · Tlf . 7011 1010 · www .tradium .dk

Kloge hænder
Hvis du kan bruge både dit hoved og dine hænder, så bliver 
der brug for dig i fremtiden! Og med en teknisk erhvervs-
uddannelse er det præcis dét, du kommer til at kunne . Du 
får et håndelag og en praktisk viden inden for et fag og et 
håndværk – og samtidig får du undervisning i fag som dansk, 
matematik og sprog .

Vælg mellem 3 hovedområder
På Tradium kan du få en række forskellige tekniske erhvervs-
uddannelser inden for tre hovedområder:
• Teknologi, Byggeri & Transport
• Omsorg, Sundhed & Pædagogik
• Fødevare, jordbrug og oplevelser

Fokus på din fremtid
Håndværk, tekniske færdigheder og kreativitet – har du kloge 
hænder, og drømmer du om en erhvervsuddannelse, så er 
Tradium stedet for dig . Vi tilbyder et spændende miljø, hvor 
du skal arbejde med tværfaglige projekter, der bindes sam-
men af teori, grundfag og værkstedsundervisning . Den dagli-
ge undervisning er normalt mellem kl . 08 .00 og 16 .00 fordelt 
på max . 35 lektioner om ugen . Du skal forvente, at der  
vil forekomme hjemmearbejde .

EUD og EUX
På Tradium kan du vælge mellem EUD og EUX . Du kan få 
svendebrev med en EUD-uddannelse inden for smed, elek-
triker, lageroperatør, murer og meget andet . Du har kontakt 
med det danske erhvervsliv, og du lærer de nyeste teknolo-
gier og metoder inden for dit håndværk at kende . EUX-ud-
dannelsen giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsen 
kombineret med gymnasiets høje niveau . EUX kombinerer 
håndværk og boglige fag, så du senere har mulighed for en 
videregående uddannelse . Vi udbyder også erhvervsuddan-
nelse for voksne (EUV), hvor uddannelseslængden er afhæn-
gig af din baggrund og kompetence .

Et godt uddannelsesmiljø
Udover selve det at lære et fag, bliver du også ansvarlig og 
selvstændig, og du lærer at kommunikere og samarbejde . 
Det er vigtigt for dit fremtidige job, og samtidig gør det den 
daglige undervisning spændende og vedkommende . En  
anden vigtig del af dit uddannelsesmiljø er fællesarrange-
menter – og så har du i øvrigt mulighed for at tage på studie-
ture i ind- og udland og at komme på udveksling med  
elever fra andre lande .

Stor og moderne skole
De tekniske erhvervsuddannelser er placeret på tre adresser 
i Randers, alle med gode busforbindelser . Og så er vi en del 
af Tradium, en af Danmarks største erhvervsskoler med mere 
end ca . 3000 elever . 

Vi er en stor og moderne uddannelsesinstitution med et 
inspirerende uddannelsesmiljø, nyeste undervisningsudstyr 
og it, trådløst netværk, gode lokaler og kantiner etc .

Læreplads
Skolen har ansat virksomhedskonsulenter, som hjælper dig i 
jagten på en læreplads . De er bindeleddet mellem virksom-
hed og skole - med din uddannelse i centrum .

Skolehjem
Elever, der har lang transportvej, har mulighed for at bo på 
vores nye skolehjem Tradium College . Prisen for kost og logi 
er 557 kr . pr . uge . Der er en særlig ordning for unge under 18 
år . Kontakt vores vejledningscenter for nærmere oplysninger 
om skolehjemsophold .

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Tradium Vejlednings-
center . Vi er altid parate til at hjælpe dig med dit uddannel-
sesvalg . På www .tradium .dk kan du finde mere information 
om Tradium og de uddannelser, vi udbyder .

Åbent hus
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 16-19 .
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19 . 
Det er på Campus Nord (Blommevej 40), Campus Midt  
(Vester Allé 26) og Campus Syd (Minervavej 57) i Randers .

Skolen udbyder følgende
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VIA University College
Birk Centerpark 5 · 7400 Herning · Tlf . 8755 0500 · via .dk/beklaedningshaandvaerker
Ceresbyen 24 · 8000 Aarhus C · Tlf . 8755 0500 · via .dk/beklaedningshaandvaerker

ERHVERVSUDDANNELSER
•  Beklædningshåndværker, 2-3 år  

(en trindelt erhvervsuddannelse på tre år med en række  
specialer inden for design, konstruktion og produktion)

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
•  Designteknolog, 2 år
•  Professionsbachelor i Design og Business, 1½ år  

(overbygning til designteknolog)
•  Bachelor of Engineering in Materials Science and  

Product Design, 3½ år
•  Professionsbachelor i Tekstildesign, håndværk og  

formidling, 3½ år

Bliv beklædningshåndværker og få en fremtid i mode- og 
livsstilsbranchen . På uddannelsen til beklædningshånd-
værker lærer du om både design, konstruktion, trend og 
produktion . Skolen udbyder fagretningen “Design, mode og 
teknologi” som du kan starte på efter afsluttet 9 . eller 10 . 
klasse . Fagretningen giver dig en introduktion til erhvervs- 
uddannelsen . Der er frit optag på grundforløb 1 (GF1) .

Beklædningshåndværker
Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt erhvervs-  
og ungdomsuddannelse på i alt tre år . Uddannelsen er en 
kombination af skole- og praktikophold med fokus på tøj og 
boligtekstiler . Vælger du at stoppe din uddannelse efter to 
år, bliver du tekstil og beklædningsassistent . Du kan læse til 
beklædningshåndværker på VIA University College . Med en 
uddannelse som enten tekstil- og beklædningsassistent (2 
år) eller beklædningshåndværker (3 år) er vejen banet for et 
job i tøj- eller møbelbranchen . Du uddanner dig fx til design- 
assistent, konstruktionsassistent eller produktionsassistent .

Studiemiljø
Uddannelsen som beklædningshåndværker er opdelt såle-
des, at grundforløbet foregår i vores afdeling i Århus .
Afdelingen er beliggende i Århus midtby, hvor du fra vores 
kreative lokaler virkelig fornemmer pulsen fra ”verdens 
mindste storby” . Hovedforløbet foregår i vores hovedafdeling 
i Herning . Her er fyldt med atmosfære i form af imponeren-
de kunst og arkitektur – alt sammen for at give dig optimale 
muligheder for at udvikle og udfolde dig kreativt og fagligt . 
Ud over en unik atmosfære er der masser af sociale aktivite-
ter, som er med til at gøre livet som elev underholdende og 
udbytterigt .

Profilvalg
På uddannelsen som beklædningshåndværker kan du vælge 
profiler inden for design, konstruktion og produktion . Gen-
nem skoleundervisning og praktikuddannelse får du kompe-
tencer, som du kan bruge i mode- og livsstilsbranchen . Din 
endelige jobprofil afhænger af, hvilke fag du sammensætter 
din uddannelse med .

Adgangskrav på beklædningshåndværker- 
uddannelsen
Du kan søge ind på uddannelsen som beklædningshånd-
værker efter 9 års skolegang . Beklædningshåndværkeruddan- 
nelsen starter i januar og august . Omkring optagelseskrav  
se mere på https://www .via .dk/uddannelser/beklaednings- 
haandvaerker/optagelse .

VIAs Design- og Businessuddannelser
VIA Design & Business udbyder videregående uddannelser 
og efteruddannelse inden for områderne tøj og materiale- 
kendskab . VIA Design & Business er startet af branchens 
egne virksomheder og har mere end 40 års erfaring . Ved at 
koble det kommercielle med den gode idé og arbejde med 
alle arbejdsgange fra idé og design af det færdige produkt, 
opnår eleverne fra VIA Design & Business en bred forståelse 
for alle funktioner i en virksomhed . På den måde får bran-
chen medarbejdere, som er forberedte på erhvervslivets 
internationale virkelighed .

Springbræt til videreuddannelse
Allerede efter den toårige uddannelse som tekstil- og 
beklædningsassistent kan du springe på en videregående 
uddannelse . Det kræver dog, at du har mindst to års relevant 
erhvervserfaring, engelsk på niveau C samt enten virksom-
hedsøkonomi eller matematik på niveau C . Hvis du i stedet 
vælger at tage den treårige beklædningshåndværkeruddan-
nelse, skal du blot have engelsk på niveau C for at søge ind 
på en videregående uddannelse hos VIA University College .

Hvis du vil vide mere...
Kontakt vores studievejleder: slt@via .dk .
Tjek også www .via .dk/beklaedningshaandvaerker .

Åbent hus
Vi holder åbent hus to gange i løbet af efteråret 2021 . Tjek 
vores hjemmeside for yderligere informationer og tilmelding: 
via .dk/uddannelser/beklaedningshaandvaerker/aabent-hus
 

VIA udbyder følgende 
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VID Erhvervsuddannelser
Århusvej 49 · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 0400 · www .videndjurs .dk

GRUNDFORLØB 1
•  Bæredygtigt industri og håndværk
•  Bæredygtig byggeri og håndværk
•  Bæredygtig gastronomi og håndværk
•  Håndværker med hue – EUX
•  Computer – it – webdesign
•  Computer – grafik – 3D 

GRUNDFORLØB 2
•  Smed
•  Personvognsmekaniker
•  Lastvognsmekaniker
•  Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
•  Elektriker
•  Industritekniker
•  Industrioperatør
•  Digital Media
•  Webudvikler
•  Bager – Konditor
•  Gastronom
•  Tjener
•  Ernæringsassistent

HOVEDFORLØB
•  Smedeuddannelsen
•  Industrioperatør
•  Webudvikler
•  Multimedie Integrator
•  Multimedie Animator

Strøm, metal, mekanik, medie og mad
På strøm, metal, mekanik, medie og mad, der sammen med 
EUD-Business udgør VID Erhvervsuddannelser, lægger vi stor 
vægt på, at I elever trives og har et godt læringsmiljø . Skolen 
ligger centralt i Grenaa med gode busforbindelser, der sam-
men med Letbanen gør skolen til et oplagt sted at tage sin 
uddannelse for alle, der bor på Djursland .

Uddannelsen
Vi tilbyder indgangene:
•  Bæredygtigt industri og håndværk
•  Bæredygtig byggeri og håndværk
•  Bæredygtig gastronomi og håndværk
•  Håndværker med hue – EUX

Undervisningen
Undervisningen varierer imellem arbejde på værksteder, virk-
somhedsprojekter, klasseundervisning, tværfaglige projekter 
og produktionsforløb . I alle uddannelserne lægger vi vægt på 
innovation og iværksætteri . Skolen tilbyder flere former for 
støtte, hvis du har behov for det . Det kan være mentorord-
ning eller lektiehjælp .

Skolemiljø
VID Erhvervsuddannelser består som en af de mindre 
erhvervsskoler af cirka 500 studerende . Stort set alle kender 
hinanden, og nye har nemt ved at falde til . Vi har et elevråd, 
der er med til at arrangere fællessamlinger, gode fester, 
fredagscafé og andet, der er med til at gøre det rart at være 
her . På Viden Djurs har vi et aktivt studiemiljø med mange 
tilbud uden for skoletid . Der er hver uge adgang til værkste-
der og mulighed for at deltage i forskellige fritidsinteresser . 
Alle elever har en kontaktlærer, og der er vejleder og mentor .

3D College Denmark
Som et særligt tilbud har du mulighed for at søge ind på 3D
College . Her får du en erhvervsuddannelse indenfor program-
mering og 3D grafik samtidig med, at du bor i det særlige 
3D College-miljø med fokus på at komme i lære i enten spil-, 
film- eller arkitektbranchen .
Studieture til Tyskland og USA er med til at give forløbene  
et meget internationalt præg . Du skal være opmærksom på, 
at skal du bo på 3D College kan der være udgifter udover 
skolehjemsbetalingen . Udgifterne dækker studieture og 
ekstra 3D-aktiviteter . Læs mere på 3dcollege .dk .

Skolehjem
Uanset hvilken erhvervsuddannelse du vælger på Viden Djurs 
kan du bo på vores skolehjem . Skolen er med i en forsøgs-
ordning, så du er undtaget de normale afstandskrav . Således 
kan du også bo på skolehjem allerede under grundforløb 1 .

Kontakt
Du er altid velkommen til at ringe på 8758 0400 for at få  
svar på spørgsmål . Du kan også aftale tid hos en studievejle-
der og besøge os med eller uden dine forældre .

Åbent hus
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18 .
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14 .

Skolen udbyder følgende
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EUD / EUX Business
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2 · 8660 Skanderborg · Tlf . 8793 3020 · www .scu .dk

UDDANNELSER
• EUX Business
• EUD Business
• Opkvalificeringskursus for studenter

GRUNDFORLØB 1
• Butik
• Handel 
• Kontor
– giver adgang til ALLE grundforløb 2

GRUNDFORLØB 2
Fag:  Afsætning, it, økonomi, engelsk, mange projekter og  

temaforløb

EUX-BUSINESS
Fag:  Afsætning, it, økonomi, dansk, engelsk, matematik,  

samfundsfag, organisation og erhvervsret

Bliv klog på skolen
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) er en mo-
derne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største 
samlede udbud af uddannelser til unge og voksne . Vi er 
innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil 
være blandt de allerbedste . 

Et godt studiemiljø  
Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på:
• Fællesskab
• Høj kvalitet
• Trivsel og nærvær
• Gode fysiske rammer
• Engagerede undervisere
• Elevindflydelse
• Fester og andre sociale arrangementer

EUX Business
EUX Business er en attraktiv og relevant erhvervsuddannelse 
med gymnasiale eksaminer til dig, der ønsker en fremtid 
inden for handel, kontor eller detail . Uddannelsen tager 4 år . 
Først 2 år på skole og derefter 2 år som elev i en virksomhed . 
Uddannelsen giver dig studiekompetence til at læse på en 
videregående uddannelse efter de 4 år .

EUD Business
EUD Business er for dig, som gerne vil have en uddannelse 
inden for butik eller E-handel . Uddannelsen tager 1 år på 
skole og 2 år som elev i en virksomhed .

Introuge
Vi tilbyder 14 dages introuge, hvor du får lov til at opleve 
studielivet på EUD/EUX Business, inden du foretager dit 
endelige valg af ungdomsuddannelse .  

Tæt på virksomhederne
Du vil i løbet af uddannelsen blive introduceret til erhvervs- 
livet i lokalområdet . Vi tager ud på virksomhedsbesøg, og 
der kommer også erhvervsfolk på besøg i undervisningen på 
skolen .

Studierejser
Vi er meget ambitiøse med internationalisering . På første år 
går studieturen til København . På andet år tilbydes du enten 
et 2-ugers eller et 3-ugers ophold i Irland, hvor du er i praktik 
i en irsk virksomhed i en uge . Hvis du gerne vil arbejde et år i 
udlandet efter EUX, kan vi hjælpe dig med at finde en prak-
tikplads f .eks i Tyskland . Ifm studierejser tages der forbehold 
for corona-situationen .

Hverdagen på EUD / EUX Business
Hos os får du en struktureret og varieret skoledag . Vi har 
fokus på at arbejde problemorienteret, således at teorien 
kobles med praksis ude i virksomhederne . Et par gange om 
ugen har vi lektiehjælp, så du kan få hjælp til dine lektier . 

Besøg os
Du er altid velkommen hos os . Kontakt os på 8793 3020 og 
aftal en tid eller besøg os på vores hjemmeside www .scu .dk .

Åbent hus
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 9 .30 på  
SCU, Højvangens Torv 2, Skanderborg .

Om uddannelserne

56 EUD / EUX BUSINESS



Tradium
Business EUD / EUX
Minervavej 57, Paderup · 8960 Randers SØ · Tlf . 8711 4300 · www .tradium .dk

EUD / EUX Business 
Tradium Business i Randers ligger på Minervavej i Paderup  
i den sydlige bydel . Vi tilbyder EUD- og EUX-grundforløb 1 
og 2 – begge af ½ + ½ års varighed . Vi udbyder også erhvervs-
uddannelse for voksne (EUV), hvor uddannelseslængden er 
afhængig af din baggrund og dine kompetencer .

EUD
På EUD tilbydes uddannelse inden for detail (butik), handel 
og event . Her kombineres det praktiske med bogligt indhold . 
Det er den hurtigste vej til en læreplads og efterfølgende 
karriere .

EUX 
Vi udbyder EUX inden for kontor, handel, event og detail . 
EUX varer 1 år mere end EUD og betyder højere fagniveauer, 
og at du får en erhvervsfaglig studentereksamen – dvs . du 
kan læse videre på videregående uddannelser . På Minervavej 
udbyder vi også hovedforløbsundervisning på kontoruddan-
nelsen med administration som speciale . 

Flere forskellige aktiviteter på business
Vores Business-afdeling i Randers kan tilbyde et helt særligt 
og målrettet studiemiljø til unge og voksne, der ønsker 
uddannelse inden for detail, handel, event og kontor . Vi har 
f .eks . egen elevstyret butik, lækre faciliteter til de kreative fag 
på skolen .  Som den eneste erhvervsskole i Danmark har vi 
også en Jysk-butik på skolen til stor gavn for vores detailele-
ver . På den måde lærer vores elever at bruge teori i praksis .

Spændende hverdag 
Det er vigtigt for os, at alle dage ikke bliver ens; derfor bryder 
vi ofte hverdagen op med masser af særlige arrangementer 
og anderledes forløb, hvor eleverne får lov til at arbejde mere 
praktisk . Vi afvikler fx hvert år et gigantisk modeshow, en 
markedsdag, kontor/handelsdage, masser af temaforløb om 
e-handel, kultur, start af egen virksomhed og udvikling af 
ideer . Vi deltager også i forskellige konkurrencer omkring op-
start af virksomheder med elever fra andre skoler i Danmark . 
Især i de kreative fag lærer du pensum ved at lave opgaver  
i praksis . Vi dekorerer, indretter butikker, syer og laver  
kortfilm, hjemmesider m .m . .

Internationale ophold 
Vores EUX-elever har mulighed for at komme med på 
spændende udlandsture . Vi har aftaler med skoler i både 
Skotland, Estland, Portugal og USA . Vi tilbyder elever 2 ugers 
ophold på et college i de europæiske lande og ca . 4 uger på 
et college i Virginia i USA med besøg i både New York og 
Washington . 

Elevplads og skolepraktik
Skolen har ansat virksomhedskonsulenter, som hjælper dig  
i jagten på en elevplads . De er bindeleddet mellem virksom-
hed og skole – med din uddannelse i centrum . Vi tilbyder 
vores elever ”jobdatings” med forskellige virksomheder og 
der er skolepraktik for de der ikke har praktikplads lige efter 
grundforløbet . 

Lærende it 
Alle vores undervisningsmaterialer er digitale . Bærbare 
PC’ere, mobiltelefoner, ipads og andet elektronisk udstyr er 
derfor en naturlig del af undervisningen .

Trivsel og hygge 
Vi ved, at fælleskab og gode kammerater er vigtigt for at 
have det godt, men også motiveret til bedre læring . Derfor 
støtter vi elevrådet i deres arbejde med at lave gode elevar-
rangementer . Trivsel er alfa og omega – noget vores lærer-
teams er meget opmærksomme på hver dag! Vi arrangerer 
derfor forskellige aktiviteter for at styrke de enkelte klassers 
læringsmiljø og trivsel . Du kan dyrke fitness, træne E-sport 
og har mulighed for at bo på vores nye elevhotel Tradium 
College . Vel mødt på Tradium Business i Randers .

Åbent hus 
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 16-19 .
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19 .
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Campus Vejle
EUD og EUX Business
Boulevarden 48 · 7100 Vejle · Tlf . 7216 2616 · www .campusvejle .dk

EUD Business
Detailhandel 
Handel
Event

EUX Business
Kontor
Detailhandel 
Handel
Event

EUV 
– erhvervsuddannelse for voksne

EUD Student 
–  5 uger for STX-, HTX- og HF-studenter

Drømmer du om en fremtid på kontor, i butik,  
med handel eller med events? 
Start på Campus Vejle – så er du godt på vej . På begge ud- 
dannelser tager undervisningen udgangspunkt i Business- 
cases fra erhvervslivet . Du arbejder sammen med lokale 
virksomheder om kreative og innovative løsninger på de 
Businesscases virksomhederne stiller . Sport og iværksætteri 
indgår også på uddannelserne .

EUD Business - den korteste vej til erhvervslivet
EUD Business er for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang in-
den for detail og handel . På EUD Business arbejder du med
virkelighedsnære projekter for virksomheder som f .eks . Sport 
24, REMA 1000, Jelling Musikfestival og julemarked i Vejle . 
Du kommer til at gå i en klasse, hvor vi vægter tryghed,
fællesskab og et godt ungemiljø højt, som understøttes af 
introtur, Hamborgtur, aktivitetsdage og fester på skolen .

Dobbelt op med en EUX Business  
- den erhvervsfaglige studentereksamen
Vil du arbejde indenfor kontor og administration, spedition, 
business to business, indkøb og logistik eller har du ambiti-
oner om at blive leder indenfor dit fag, så er EUX Business 
et godt valg . Vi samarbejder med lokale virksomheder hele 
vejen igennem uddannelsen . Det meste undervisning tager 
udgangspunkt i Businesscases fra erhvervslivet, og der arbej-
des tværfagligt i teams med fagene på gymnasialt niveau . 
Ligeledes indgår i undervisningen nye merkantile områder 
som f .eks . digital handel og disruption . Er du i tvivl om, hvor 
vidt du vil læse videre eller bare i gang med job og karriere 
efter ungdomsuddannelsen, får du dobbelt op på uddannel-
se med EUX – den erhvervsfaglige studentereksamen – der 
både er erhvervsuddannelse og studentereksamen i ét .

Uddannelsesgaranti
Vælger du at tage en EUD- eller EUX Business hos os, får 
du uddannelsesgaranti indenfor uddannelsesretningerne 
detail, handel og kontor . Det betyder, at du altid kan gøre 
din uddannelse færdig, også hvis ikke lykkes for dig at finde 
en praktikplads . I vores praktikcenter kan du gennemføre 
elevtiden helt eller delvist og få uddannelsesbevis inden for 
disse to hovedforløb:
• Detail, salgsassistent u/profil
• Kontor, administration (kun EUX Business)

Campus Vejle er også...
• Spændende intro-programmer for nye elever
• Kulturelle fællesarrangementer
• Sportsdage
•  Idrætstilbud – bliv medlem af Campus Fitness  

– vores eget motionscenter og idrætshal
• Aktivt elevråd
• Campus fester
• Studieture
• Et godt studiemiljø
• Attraktivt iværksættermiljø

Praktik - både i Danmark og i udlandet
Hos os kan du både komme i praktik i Danmark og i udlan-
det .

Campus Vejle Sportscollege
Er du til sport, E-sport og iværksætteri og ønsker at udvikle 
dig inden for din sport, mens du tager din ungdomsud-
dannelse? Så er Campus Vejle Sportscollege noget for dig . 
Alle sportsgrene er velkomne, og vi har Danmarks største 
e-sportslinje i nyindrettede lokaler i centrum af Vejle samt et 
professionelt iværksættermiljø . Uanset hvilken uddannelse 
du vælger, kan du gå på sportscollege . Vi hjælper dig med at 
finde bolig i samarbejde med byens store boligforeninger . Vi 
er Team Danmark Uddannelsespartner .

Vil du vide mere?
Kontakt os for mere information . Ring på 7216 2616 eller 
skriv til eudvejledning@campusvejle .dk og aftal evt . tid til 
en snak med en studievejleder . Du kan også læse om både 
uddannelser og sportscollege på www .campusvejle .dk, hvor 
du også kan downloade brochurer . Du kan også følge os på 
Facebook: EUD Business og EUX Business .

Åbent hus
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 .
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 19-21 .

Skolen udbyder følgende
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EUX-Business
EUD-Business
EUD-Business for studenter

De giver adgang til en af disse 16 uddannelser:

HANDEL
Digital handelsassistent – B2B
Indkøbsassistent
Handelsassistent med specialet salg
Logistikassistent

DETAIL
Salgsassistent med speciale i convenience
Salgsassistent med specialet digital handel – B2C
Salgsassistent
Dekoratør / visual merchandiser
Blomsterdekoratør

KONTOR
Advokatsekretær
Kontorassistent i privat virksomhed
Kontorassistent i offentlig virksomhed
Revisorassistent
Speditør
Økonomiassistent

EVENT
Eventkoordinator

Kickstart din karriere på Learnmark Business
Kunne du tænke dig en fremtid som butikschef, indkøber, 
sælger, speditør eller ejendomsmægler? Eller har du en 
drøm om at tage en videregående uddannelse? Så skal du 
starte på en af vores 24 uddannelser på Learnmark Business . 
Du starter din uddannelse på enten EUX-Business eller 
EUD-Business, hvor du arbejder med lokale erhvervsvirksom-
heder, så undervisningen bliver virkelighedsnær .

EUX-Business – erhvervsfaglig studentereksamen
Er du i tvivl, om du skal satse på et karriereforløb i erhvervs- 
livet, kan du holde alle muligheder åbne med EUX-Business .  
Efter to år kan du starte dit karriereforløb i erhvervslivet med 
en elevplads i en virksomhed, og efter fire år kan du læse 
videre på en videregående uddannelse . Undervisningen er i 
tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvor du arbejder 
med de udfordringer, som virksomhederne har – samtidig 
med, at du får undervisning på gymnasialt niveau .

”EUX-Business passer perfekt til mig, fordi jeg gerne vil have 
et arbejde inden for handel – måske som sælger . Der er 
knald på i undervisningen, og det kan jeg godt li´!” Patrick

”Jeg har valgt EUX-Business, fordi jeg både får en erhvervs- 
uddannelse og fag på gymnasieniveau . Det er en fordel for 
mig at holde alle muligheder åbne, fordi jeg ikke ved, hvad 
jeg vil uddanne mig til .” Maria

EUD-Business - en hurtig vej til elevplads
”Vi har arbejdet med et spændende projekt, hvor vi skulle 
finde på en virksomhed, der kunne være i Fængslet . I min 
gruppe foreslog vi en café, hvor der også er galleri .” Celina

”Erhvervsøkonomi er mit bedste fag, og måske fortsætter jeg 
på EUX-Business efter GF2 .” Casper

Den fedeste følelse
”Det er en god følelse, når jeg får en skeptisk kunde til at 
gå glad fra butikken . Jeg er handelselev hos K . Westergaard 
Automobiler og har hver dag kontakt med mange forskellige 
typer af kunder . Det er en god følelse, når jeg får en skeptisk 
kunde til at gå glad fra butikken .” Kevin

Kundekontakt er vigtigt
”Jeg er rigtig glad for at være administrationselev hos  
ID-Design . Jeg har meget kundekontakt og sidder ikke  
bare bag en skærm og ordner regnskaber .” Emilie

Sammenhold og ambitioner
”Jeg valgte at blive salgselev i JYSK, fordi jeg godt kan lide at 
hjælpe kunderne . Vi er et ungt team i butikken, det er sjovt 
at gå på arbejde . Jeg har mit eget ansvarsområde i butikken 
og står også for morgenmøderne . Man kan komme langt i 
JYSK, hvis man har ambitioner om det .” Peter

Studieture
På alle vores uddannelser bliver du tilbudt op til flere studie-
ture . På grundforløb 1 går turen til en større dansk by og på 
både grundforløb 2 og studieåret går turen til en europæisk 
storby .

Sportscollege Horsens
Kombiner sport og uddannelse – tag på Sportscollege Hor-
sens . Læs mere på www .schorsens .dk

Infomøde
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 9 .30-11 .30 .
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 17-19 .

Skolen udbyder følgende

Learnmark Business EUD og EUX
Strandpromenaden 4c · 8700 Horsens · Tlf . 8816 3600 · www .learnmark .dk/business
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GRUNDFORLØB 1
•  Butik
•  Business
– giver adgang til ALLE grundforløb 2

GRUNDFORLØB 2
EUD-BUSINESS
Fag: 
•  Afsætning
•  It
•  Økonomi
•  Kommunikation
•  Mange projekter og temaforløb

EUX-BUSINESS
Fag på 1 . år: 
•  Dansk
•  Engelsk
•  Samfundsfag
• Matematik  
•  Afsætning
•  It
•  Økonomi 
•  Organisation
•  En del projekter og temaforløb

Giver adgang til:
•  Detailhandel 
•  Handel / B2B 
•  Eventkoordinator

Giver adgang til:  
•  Kontor / Administration
• Detailhandel  
•  Handel /B2B

EUD/EUX-Business er stedet for dig, der gerne vil have et 
godt studiemiljø og en god uddannelse .  Vores to uddannel-
ser kaldes for EUD-Business og EUX-Business . De to uddan-
nelser er forskellige, men dog beslægtede . 
•  EUD-Business giver dig adgang til praktikplads inden for 

detailhandel i butik, eller inden for B2B som sælger, indkø-
ber eller planlægger . 

•  EUX-Business er en uddannelse på niveau med HF . Den 
giver adgang til det samme som EUD-Business og desuden 
også til at få praktikplads på kontor inden for blandt andet 
økonomi, administration og advokatsekretær . Desuden 
giver EUX- Business adgang til at læse på en række videre-
gående uddannelser, primært de to-fire årige videregående 
uddannelser . 

Uddannelsen
På EUD-Business ønsker vi at give dig gode redskaber til 
erhvervslivet, så du kan få dig en praktikplads i en virksom-
hed efter grunduddannelsen . Fagene er bundet sammen af 
mange projekter og tematiske forløb, så du får en praktisk 
”hands on” tilgang til bl .a . godt købmandskab . EUD-Business 
giver dig gode grundlæggende færdigheder og viden inden 
for virksomhedsforståelse, kommunikation, markedsføring, 
innovation, samfundsforhold, kundeanalyse, kulturforståelse, 
økonomi, kommunikation på dansk og engelsk og IT . 
Vælger du EUX-Business får du et længere og mere teoretisk 
grundforløb . Fagene og kompetencerne er de samme men 
på højere niveau og med en mere teoretisk undervisning . 
Dog inddrager vi også virksomheder, organisationer og lig-
nende i undervisningen . På EUX-Business får du flere fag end 
på EUD-Business, for eksempel organisation, matematik og 
markedskommunikation .

Skolemiljø
VID Erhvervsuddannelser er en mindre erhvervsuddannelse . 
Stort set alle kender hinanden, og nye har nemt ved at falde 
til . Vi har et elevråd, der er med til at arrangere fællessam-
linger, gode fester, fredagscafé og andet, der er med til at 
gøre det rart at være her . På Viden Djurs har vi et aktivt 
studiemiljø med mange tilbud uden for skoletid . Der er 
hver uge adgang til værksteder og mulighed for at deltage i 
forskellige fritidsinteresser . Alle elever har en kontaktlærer, og 
der er vejleder og mentor .

Internationalt fokus
På EUD-Business og EUX-Business har vi en lang tradition 
for at inddrage internationale forhold i undervisningen . Vi 
lægger derfor stor vægt på at tilrettelægge spændende og 
lærerige studieture til udlandet for alle vores elever . Vi har 
blandt andre været i Tyskland, Frankrig og England . Senest 
har vores elever besøgt Ungarn og Sverige . 

Studieturene arrangeres altid i samarbejde mellem eleverne 
og lærerne, så der sikres relevans til den daglige undervis-
ning, samt et godt socialt miljø .

Uddannelsesgaranti 
Inden for butik og handel tilbydes EUD-Business og EUX-Bu-
siness elever en garanti for at kunne gøre erhvervsuddannel-
sen færdig efter endt grundforløb . Dette foregår på Viden 
Djurs Skillz, hvor virksomhedskonsulenter støtter og vejleder 
eleverne ud i praktikker i virksomheder . Viden Djurs Skillz 
bestræber sig på at tilbyde et så realistisk miljø som muligt . 
Derfor har de sin egen butik, hvor eleverne arbejder med 
salg, varedisponering, præsentationer, bogføring, markeds-
føring og meget mere . Alle de områder, som en ordinær 
virksomhed skal oplære eleverne i for at færdiggøre uddan-
nelsen . Desuden har Skillz en stor portefølje af virksomheder 
som samarbejdspartnere . Muligheden for at få en praktik-
plads er derfor særdeles god .

Kontakt
Du er altid velkommen til at ringe på 8758 0400 for at få  
svar på spørgsmål eller aftale tid hos en studievejleder og 
besøge os med eller uden dine forældre .

Åbent hus
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18 .
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 16-17 .30 .

Skolen udbyder følgende

VID Erhvervsuddannelser
Århusvej 49 · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 0400 · www .videndjurs .dk
Skovridervej 3 · 8410 Rønde · Tlf . 8758 0400 · www .videndjurs .dk
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Aarhus Business College
Sønderhøj 28 · 8260 Viby J · Tlf . 8936 3700 · www .aabc .dk

Fedt studiemiljø . Dygtige undervisere . Lækre lokaler . Tæt 
på erhvervslivet . Hvis du drømmer om en karriere inden for 
kontor, handel, butik, event eller digital handel, så er Aarhus 
Business College et rigtig godt sted at begynde . På Campus  
Sønderhøj i Viby får du en ungdomsuddannelse, der  
kombinerer fag på gymnasieniveau med to års praktik i en 
virksomhed .

EUX Business – den erhvervsfaglige studentereksamen
Vil du have dobbelt op på muligheder? Så skal du vælge 
den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business . Her 
møder du nye venner, mens du har fag på gymnasialt niveau . 
Gennem to år kommer du til fredagscafé, foredrag, fodbold 
og meget mere - og vi slutter selvfølgelig skoledelen af med 
et brag af en gallafest . Herefter følger to års praktik i en 
virksomhed inden for kontor, handel, butik, event eller digital 
handel . Med EUX Business kombinerer du studenterhuen 
med en erhvervsuddannelse, og det betyder, at du efter 
max fire år kan gå direkte ud og få en spændende karriere i 
erhvervslivet – eller du kan bruge studenterhuen til at læse 
videre . Den erhvervsfaglige studentereksamen giver dig en 
masse erfaring fra erhvervslivet, som er værdifuld, uanset om 
du vil gøre karriere i en virksomhed eller læse videre . På den 
måde holder du alle døre åbne .

Oplev verden
Aarhus Business College uddanner, udfordrer og udvikler dig 
til en global fremtid . På EUX Business kan du søge om at 
komme på studieophold i op til fire uger i bl .a . England og 
USA . Et studieophold i udlandet byder på store oplevelser,  
hvor du udvikler dig personligt og bliver bedre til sprog, 
mens du lærer om et andet lands kultur .

Praktik i udlandet
På EUX Business kan du søge om at blive elev i en uden-
landsk virksomhed og tilbringe din praktiktid i et andet 
land . Skolen hjælper dig med at få kontakt til udenlandske 
virksomheder, og du får hjælp til at skrive din ansøgning
og gå til jobsamtale . Udover din løn får du også  
økonomisk støtte til opholdet .

EUD Business – den hurtige vej
EUD Business er for dig, der brænder for at komme hur-
tigt ud i virkeligheden . Uddannelsen består af et år i skole 
efterfulgt af to år i lære i en virksomhed . Efter tre år er du 
færdiguddannet – det kalder vi en hurtig vej til en karriere .
Så hvis du gerne vil arbejde i en butik som salgsassistent, 
arbejde med event eller i en handelsvirksomhed, er EUD 
Business en oplagt mulighed efter 9 . eller 10 . klasse . 
I din praktiktid er du ansat og får løn som elev . I løbet af din 
praktiktid kommer du på skole i kortere perioder, hvor du 
bliver opdateret i specialefag og får en masse ny teori, som 
du kan bruge i virksomheden . 

Ny mesterlære
Som ny mesterlære-elev kan du starte din elevtid i virksom-
heden med det samme . Du går i skole på fastlagte dage og 
arbejder i din praktikvirksomhed de øvrige dage . Du får løn 
både for skoledage og arbejdet i din elevplads .

Besøg os
Du er meget velkommen til at besøge os på skolen .  
Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning . Du kan også 
besøge os på www .aabc .dk

Optagelse
Når du har tilmeldt dig en uddannelse på www .optagelse .dk, 
bliver du indkaldt til en personlig samtale med en studie- 
vejleder inden skolestart, hvor I bl .a . taler om, hvilken vej der 
er den helt rigtige for dig .

Åbent hus
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 17-19 .
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-12 . 
Vi glæder os til at se dig på Sønderhøj 28, 8260 Viby .
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RANDERS 
• Grundforløb 1 og 2
• EUX Velfærd
• Social- og sundhedshjælperuddannelsen
•  Social- og sundhedsassistentuddannelsen
•  Pædagogisk assistentuddannelsen

GRENÅ
• Grundforløb 1 og 2
• Social- og sundhedshjælperuddannelsen
•  Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Randers Social- og Sundhedsskole
– det drejer sig om mennesker
Minervavej 47 · 8960 Randers SØ · Tlf . 8641 6900 · www .sosuranders .dk
Ydesvej 1 · 8500 Grenaa · Tlf . 8641 6900 · www .sosuranders .dk

Randers Social- og Sundhedsskole uddanner social- og 
sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædago-
giske assistenter og sundhedsfaglige studenter . Og på tværs 
af alle vores uddannelser er omdrejningspunktet det samme: 
Det drejer sig om mennesker .
En sundhedsfaglig- eller pædagogisk ungdomsuddannelse 
er den bedste start på en karriere med mennesker . Som 
faglært velfærdsmedarbejder får du både adgang til job med 
det samme og til langt de fleste mellemlange videregående 
uddannelser . Og som færdiguddannet EUX student kan du 
starte karrieren som social- og sundhedsassistent, eller du 
kan læse videre eksempelvis på universitetet .

Internationale muligheder
Som elev har du flere muligheder for at få internationale per-
spektiver på din uddannelse, hvis du vælger at tage en del af 
din praktik i udlandet .

Det starter med et grundforløb
Alle uddannelserne på Randers Social- og Sundhedsskole 
starter med et grundforløb . Grundforløb 1 er for dig, der har 
afsluttet 9 . eller 10 . klasse for mindre end et år siden .

På grundforløb 1 er erhvervsfagene inddelt i fem temaer:
• Erhvervsintroduktion
• Kommunikation og samarbejde
• Det sunde menneske
• Det gode arbejdsliv
• Innovationsprojekt

På grundforløb 1 har du også en række almene fag:
• Dansk
• Samfundsfag
• Engelsk

Skolen og undervisningen
Undervisningen foregår mellem kl . 8  .00 og 16 .00 . På grund-
forløbet er respekt, omsorg, tolerance og medmenneskelig-
hed nøgleord, når vi arbejder med temaer, hvor børn, unge, 
ældre og handicappede er i fokus . Arbejdsformen er varieret 
med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt 
arbejde .

Vi anvender VR-briller, green screens, robotter og andre  
digitale medier i undervisningen, ligesom simulationsunder-
visning er en vigtig del af din skolegang .  Motion og bevæ-
gelse er en del af hverdagen . Der er mulighed for at bruge 
skolens velindrettede studiemiljø, hvor du blandt andet kan 
få professionel vejledning i skolens Læringscenter . Har du 
svært ved at læse eller skrive, er der mulighed for studiecafé, 
drevet af vores dygtige læsevejledere . Har du lyst til at enga- 
gere dig og være med til at præge skolemiljøet, kan du 
deltage i skolens elevråd  . I skolens kantine kan du spise din 
medbragte mad eller købe et sundt måltid .

Vil du vide mere?
Find meget mere om skolen og vores uddannelser her:
www .sosuranders  .dk
www .facebook  .com/sosuranders
www .instagram  .com/sosuranders
www .linkedin  .com/company/sosuranders

Åbent hus
Tirsdag den 10 . august 2021 kl . 16-18 i Randers .
Onsdag den 11 . august 2021 kl . 16-18 i Grenaa .
Tirsdag den 16 . november 2021 kl . 16-18 i Randers .
Onsdag den 17 . november 2021 kl . 16-18 i Grenaa .
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 16-18 i Randers .
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 16-18 i Grenaa .
Tirsdag den 5 . april 2022 kl . 16-18 i Randers . 

Skolen udbyder følgende
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SOSU Østjylland
– gør dig klogere på livet
Hedeager 33 · 8200 Aarhus N · Tlf . 8741 2626 · www .sosuoj .dk 
Høgevej 4 · 8600 Silkeborg · Tlf . 8680 4755 · www .sosuoj .dk
Grønlandsvej 5 · 8660 Skanderborg · Tlf . 8680 4755 · www .sosuoj .dk

SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og  
Skanderborg. Her kan du tage:

EUD 10

GRUNDFORLØB 1

GF+ 

GRUNDFORLØB 2 
• Pædagogisk Assistent
• SOSU Hjælper
• SOSU Assistent

GRUNDFORLØB 2 ONLINE

HOVEDFORLØB
• Pædagogisk Assistent
• SOSU Hjælper
• SOSU Assistent

EUX VELFÆRD
• Pædagogisk Assistent
• SOSU Assistent

Drømmer du om en omsorgskarriere inden for sundhed,  
omsorg og pædagogik? Så er der plads til dig i klasse- 
værelset på SOSU Østjylland .

Masser af muligheder
På SOSU Østjylland kan du uddanne dig til:
• SOSU Hjælper
• SOSU Assistent
• Pædagogisk Assistent

Du kan også tage uddannelserne med EUX . Det betyder, at 
du både tager en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig 
studentereksamen . Du kan altså arbejde som faglært og får 
samtidig de samme muligheder for at læse videre, som hvis 
du går i gymnasiet . Du kan glæde dig til en spændende og 
lærerig hverdag i et godt studiemiljø med højt til loftet .  
Når du er færdiguddannet, kan du gå direkte ud på arbejds-
markedet, eller du kan læse videre til f .eks . sygeplejerske, 
socialrådgiver, jordemoder eller fysioterapeut . Du får løn på 
hovedforløbet, og hvis du har lyst, kan du tage en del af din 
praktik i udlandet . Tidligere har elever fra SOSU Østjylland 
været i praktik i Spanien, Holland, Ghana, Norge, England og 
på Færøerne .

Tæt på virkeligheden
Din hverdag på skolen minder om den, du møder, når du 
er færdiguddannet . Undervisningen er meget praksisnær 
og det betyder, at du laver masser af praktiske øvelser og 
simulationsarbejde, du tilrettelægger aktiviteter for andre, 
besøger institutioner og arbejder i grupper med projekter 
og øvelser . Når du begynder på hovedforløbet, veksler din 
hverdag mellem perioder med praktik og kortere perioder 
med undervisning, og du får rig mulighed for at omsætte 
teori til handling .

Bliv uundværlig
Formålet med din uddannelse er at skabe en god hverdag 
og livskvalitet for børn, unge, ældre og voksne med særlige 
behov . Du får ansvar og bliver en vigtig person i andres liv .
Det kræver personligt engagement og et åbent og nysgerrigt 
syn på andre mennesker . Hver dag er du fysisk aktiv med 

lege, spil eller motion, og der er både kantine, fitnesslokale 
og et godt studiemiljø, hvor du kan hygge dig med dine 
klassekammerater og venner på skolen .

Vejledning og støtte
Som elev har du en kontaktlærer, der følger dig tæt gennem 
hele din uddannelse og hjælper dig med at navigere i over-
gangene mellem undervisning og praktik . Hvis du har behov 
for støtte og vejledning, kan du få hjælp i skolens studiestøt-
te . Din omsorgskarriere begynder på SOSU Østjylland, og du 
kan glæde dig til en meningsfuld hverdag, hvor fællesskab, 
sundhed og pædagogik er i balance .

Er du blevet nysgerrig? 
Så kom til infomøde og bliv klogere på dit valg af uddan-
nelse . På sosuoj .dk kan du finde tid og sted, og du kan 
også læse mere om de forskellige uddannelser . Hvis du har 
spørgsmål, så sidder skolens uddannelsesvejledere klar til at 
svare på stort og småt . 

Vil du vide mere? 
Følg skolen og se mere på: www .sosuoj .dk .
Facebook: SOSU Østjylland
Instagram: sosuoj
Youtube: SOSU Østjylland .

Åben skole
Onsdag den 8 . december 2021 kl . 12 .30-16 – Aarhus .
Torsdag den 9 . december 2021 kl . 12 .30-16 – Skanderborg .
Tirsdag den 14 . december 2021 kl . 12 .30-16 – Silkeborg .

Åbent hus
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 16-18 .30 – Aarhus .
Torsdag den 3 . februar 2022 kl . 16-18 .30 – Silkeborg .

Skolen udbyder følgende
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Social- og Sundhedsskolen
Fredericia - Vejle - Horsens
6 . Julivej 67 · 7000 Fredericia · Tlf . 79 211 200 · www .sosufvh .dk
Vestre Engvej 46A · 7100 Vejle · Tlf . 79 211 200 · www .sosufvh .dk
Konsul Jensens Gade 24 · 8700 Horsens · Tlf . 79 211 200 · www .sosufvh .dk 
Tvedvej 7 · 6000 Kolding · Tlf . 79 211 200 · www .sosufvh .dk

Faglighed gør en forskel
•  Du får en uddannelse, der veksler mellem teori og praktik
• Du er næsten sikret en praktikplads
• Du får løn under uddannelsen
• Du kan komme i praktik i udlandet
•  Du arbejder med den nyeste teknologi – blandt andet  
dukker, der har puls og kan tale

•  Du får adgang til flere videregående uddannelser

Grundforløbet
Grundforløb 1 er for dig, der kommer fra 9 . eller 10 . klasse . 
Du finder i løbet af grundforløb 1 ud af, om det er noget for 
dig at arbejde med mennesker . Efter grundforløb 1 kan du 
søge ind på grundforløb 2 social- og sundhedshjælper, soci-
al- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper
Uddannelsen til social- og sundhedshjælper består af skole-
undervisning og praktik i hjemmeplejen og på plejecentre . 
Du skal ikke selv finde praktikpladsen men bliver fra starten 
af din uddannelse ansat i en kommune og får under hele 
uddannelsen elevløn . Efter uddannelsen kan du søge job 
som social- og sundhedshjælper, eller du kan søge ind på 
uddannelsen til social- og sundhedsassistent .

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent består af sko-
leundervisning og praktik fordelt på sygehuse, psykiatriske 
afdelinger/institutioner og hjemmeplejen/plejecentre . 
Under din uddannelse kommer du i praktik forskellige  
steder, og du vil få erfaringer med at arbejde med både æl-
dre, syge og psykisk sårbare . Når du er færdiguddannet,  
er der mange forskellige jobmuligheder . 
Du skal ikke selv finde praktikpladsen men bliver fra star-
ten af din uddannelse ansat i en kommune, region eller 
hos en privat arbejdsgiver og får under hele uddannelsen 
elevløn . Du har mulighed for at tage en del af din praktik i 
udlandet . Efter uddannelsen kan du søge job som social- og 
sundhedsassistent, eller du kan søge ind på en lang række 
mellemlange uddannelser som sygeplejerske, socialrådgiver 
og pædagog .

Uddannelsen til pædagogisk assistent
Uddannelsen til pædagogisk assistent består af skoleunder-
visning og praktik inden for det kommunale, regionale eller 
private tilbud til børn og unge samt voksne med særlige 
behov for pædagogisk støtte eller hjælp . Du skal ikke selv fin-
de praktikpladsen men bliver fra starten af din uddannelse 
ansat i en kommune og får under hele uddannelsen elevløn . 
Du har mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet . 
Efter uddannelsen kan du søge job som pædagogisk assi-
stent i vuggestuer, børnehaver, SFO eller i bo- og dagtilbud 
for voksne med særlige behov . Du kan også søge ind på en 
række mellemlange uddannelser blandt andet pædagog og 
socialrådgiver .

Tag din uddannelse som en EUX Velfærd
Du kan tage din uddannelse som en EUX Velfærd . Så tager 
du en studentereksamen og erhvervsuddannelse på én gang . 
Det dygtiggør dig til både en karriere direkte efter skolen eller 
giver dig muligheden for at tage en videregående uddannel-
se på samme vilkår som med en gymnasial uddannelse .

Flere oplysninger
Du kan kontakte skolens uddannelsesvejledere og finde 
flere oplysninger om uddannelserne på skolens hjemmeside 
www .sosufvh .dk . Du er også velkommen til at kontakte os på 
79 211 200 og aftale et besøg .

Åbent hus
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 i Vejle .

Skolen udbyder følgende

GRUNDFORLØB 1
GF+

GRUNDFORLØB 2
• Pædagogisk Assistent
• SOSU Hjælper
• SOSU Assistent

GRUNDFORLØB 2 ONLINE

HOVEDFORLØB
• Pædagogisk Assistent
• SOSU Hjælper
• SOSU Assistent

EUX VELFÆRD
• SOSU Assistent
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VIA University College
Pædagogisk Assistent i Horsens
Konsul Jensens Gade · 8700 Horsens · Tlf . 8755 3682 · www .via .dk/pædagogiskassistent

ERHVERVSUDDANNELSEN 
Pædagogisk assistent (kun hovedforløbet)

OPTAGELSE
1) Du skal have gennemført grundforløb 2 og have en elevplads 
eller
2) være over 25 år og have minimum 2 års relevant erhvervs- 
erfaring indenfor de seneste fire år

Tag hovedforløbet til den pædagogiske
assistentuddannelse i Horsens
Målet med uddannelsen er, at du udvikler dig både fagligt
og personligt, så du bliver i stand til at udføre pædagogisk
og omsorgsrettet arbejde i forhold til børn, unge, voksne og
fysisk/psykisk handicappede . Dette arbejde foregår typisk i et
tæt samarbejde med kollegaer, forældre og pårørende .
Den pædagogiske assistentuddannelse er placeret i et cam-
pusmiljø med en række andre uddannelser . Det betyder, at
der er et godt socialt miljø med moderne undervisnings- og
IT-faciliteter, der giver gode rammer for varieret læring .
VIA er en stor uddannelsesinstitution, som udbyder en bred
vifte af uddannelser og kurser . Det betyder, at der er mange
forskellige mennesker, som dagligt sætter præg på uddan-
nelseshuset og det spændende og kreative miljø .

Undervisningens indhold 
Undervisningen giver dig et bredt indblik i det pædagogiske 
arbejde . Du får også almene kvalifikationer som skriftlighed 
og læsefærdigheder, en forståelse for det samfund og den 
kultur, vi har i Danmark, indsigt i love og regler på det pæda-
gogiske arbejdsområde, osv .
Undervisningsformen er praksisrettet og tager udgangs-
punkt i projektforløb, hvor du laver gruppeprojekter om 
emner, som du selv vælger . Emnerne kan fx være dagligliv 
i et bofællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, 
ude/indeliv i børnehaven, livskvalitet, børnekultur, sproglig og 
motorisk udvikling samt digital kultur i SFO’en .
Du kan tage din pædagogiske assistentuddannelse som en 
erhvervsuddannelse på 2 år og 1½ måned . 

Hvilke fag skal jeg have? 
Grundfag:
• Dansk
• Samfundsfag

Uddannelsesspecifikke fag:
• Pædagogik
• Psykologi i den pædagogiske praksis
• Kommunikation i den pædagogiske praksis
• Sundhed i den pædagogiske praksis
• Bevægelse og idræt
• Natur og udeliv
• Digital kultur
•  Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den  

pædagogiske praksis
• Arbejdsmiljø og ergonomi

Valgfag:
• Engelsk
• Sproglig udvikling

Uddannelsen
Uddannelsen er en vekseluddannelse med tre skoleperioder
og tre praktikperioder i en pædagogisk institution . For at
blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevstilling
hos en af vores samarbejdskommuner . For at komme i 
betragtning skal du have gennemført grundforløb 2 (GF2), 
som varer 20 uger og afsluttes med en prøve, der giver dig 
adgang til hovedforløbet . Den nærmeste skole der udbyder 
grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelse er  
SOSU STV . Uddannelsen giver direkte adgang til pædagog-, 
ergoterapeut- og socialrådgiveruddannelsen .

Ansøgningsfrist og uddannelsesstart
Kontakt os for yderligere information .

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddan-
nelsesvejleder Anne Christina Antunes acan@via .dk eller
se vores hjemmeside www .via .dk/pædagogiskassistent .

Åbent hus
Hold øje med www .via .dk/pædagogiskassistent

VIA udbyder følgende 
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Jordbrugets  
Uddannelsescenter Århus
Nymarksvej 65 · 8320 Mårslet · Tlf . 8747 5700 · www .ju .dk

GRUNDFORLØB  
+ HOVEDFORLØB
EUX Landmand (kun grundforløb)
Landmand, speciale planter
Landmand, speciale kvæg
Landmand, speciale svin
Jordbrugsmaskinfører

EUD10 GREEN 
Grøn 10 . klasse 

STUDENTERFORLØB
Landbrug (trin S)
Øvrige uddannelser

OVERBYGNNG LANDBRUG
Produktionsleder
Agrarøkonom

Se skolens øvrige uddannel-
sestilbud på side 48

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) kan 
du tage landmandsuddannelsen som EUD eller EUX . Du 
specialiserer dig inden for kvæg, svin eller planter, eller du 
fokuserer på landbrugets store maskiner og bliver jordbrugs-
maskinfører . Som faglært kan du fortsætte på landbrugets 
lederuddannelse, der klæder dig på til at blive selvstændig 
landmand .

Uddannelse på egen gård
Landbrugsuddannelsen begynder på Bredballegård i Mår-
slet . Bredballegård er JU Århus’ eget produktionslandbrug, 
hvor vi har:
• Malkekøer (jersey)
• Slagtesvin
• Heste
• Geder, høns mm
• Markarealer med korn, græs, majs og andre afgrøder
•  Stor maskinpark med landbrugs- og entreprenørmaskiner
• Eget værksted og svejseværksted

Den daglige drift af Bredballegård er en del af undervisnin-
gen, og vi bruger meget tid på praktiske projekter . Teorien 
lærer du både i marken, i stalden og i klassen, og vi tager
tit på virksomhedsbesøg og ekskursioner i ind- og udland, så 
du får et realistisk billede af det erhverv, du er ved at uddan-
ne dig til . Du tager hele din uddannelse til faglært landmand 
på Bredballegård, hvad enten du vælger at fordybe dig i 
specialerne husdyr- og planteproduktion eller tager uddan-
nelsen som jordbrugsmaskinfører .

Videreuddannelse
Ønsker du at læse videre på landbrugets lederuddannelser, 
så du efterfølgende kan lede eller eje og drive din egen gård, 
kan du gøre det på vores afdeling Sønderhøj . Her kan du 
uddanne dig til produktionsleder eller agrarøkonom . På  
Sønderhøj kommer du til at studere sammen med jordbrugs- 
teknologer og mange andre uddannelsesretninger i et  
voksent studiemiljø og på et højt fagligt niveau, hvilket giver 
dig gode muligheder for både faglig sparring og at deltage  
i mange sociale aktiviteter .

Særligt for studenter
JU Århus har tilrettelagt et særligt uddannelsesforløb for 
elever med studenterbaggrund eller tilsvarende . På Studen-
terforløbet Trin S kan du afkorte landmandsuddannelsen  
og tage første del (grundforløb + 1 . hovedforløb) på bare  
24 uger . Trin S er adgangsgivende til landbrugsuddannelsens 
2 . hovedforløb og overbygningerne på lige fod med den  
ordinære landmandsuddannelse . Læs mere om Trin S på 
www .ju .dk/landmand . 

Landbrugsuddannelsen på  JU Århus er også...
• Et indblik i moderne landbrugs- og fødevareproduktion
•  Kontakt til et erhverv med mange spændende praktik- 

muligheder
• Mulighed for at bo på skolen, mens du uddanner dig
•  Morgenmalkning, høstarbejde og mulighed for udlands- 

ophold
• Masser af sociale aktiviteter efter skoletid
• En indgang til at læse videre – fx til dyrlæge

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen på 
JU Århus, hvis du gerne vil vide mere om vores uddannelser 
– og du må også altid komme på besøg . Ring til studie- 
vejledningen på 8747 5700 og lav en aftale . Hvis du er blevet 
nysgerrig, så se mere på ju .dk, hvor du kan blive meget klo-
gere på vores forskellige uddannelsesretninger . Her kan du 
også finde datoer for første skoledag, rundvisninger og åbent 
hus arrangementer . Find også @juaarhus på Facebook og 
Instagram, hvor vi løbende giver dig et indblik i hverdagen 
på vores grønne skole .

Skolen udbyder følgende
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GRUNDFORLØB 1
•  Økologisk landbrugsuddannelse

GRUNDFORLØB 2
• Faglært landmand
• Faglært landmand ”Global Organic Farmer”

HOVEDFORLØB 
•  Landbrugsassistent (trin 1 af landbrugsuddannelsen)
•  Landmand – husdyr (kvæg, svin)
• Landmand – planter

LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE
• Produktionsleder

Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 3 · 8410 Rønde · Tlf . 2037 3005 · www .kalo .dk

Økologisk fødevareproducent
Kalø er Danmarks økologiske landbrugsskole . Det betyder, 
at vi vægter de økologiske dyrkningsmetoder, miljøhensyn 
og dyrevelfærd højt i undervisningen . Her er plads til alle, 
der interesserer sig for natur, udeliv, frilandsgrise, køer på 
græs, økologi, praktisk arbejde, bæredygtighed, planter og 
får . Ellers følger landmandsuddannelsen på Kalø de samme 
retningslinjer som andre landbrugsskoler . Du får de samme 
uddannelsespapirer, vi har samme prisniveau, men vi vægter 
viden og forståelse af de økologiske dyrkningsprincipper, når 
vi vælger litteratur . Du får en bred og solid uddannelse, som 
du kan bruge, uanset om du vil arbejde i økologisk landbrug 
eller i konventionelt, ”almindeligt”, landbrug . Men undervis-
ningen, dagligdagen og den mad, vi spiser, er selvfølgelig 
præget af, at økologisk landbrug er vores speciale .

Vi prioriterer det faglige anderledes, og det vigtigste i  
undervisningen er:
• Økologisk drift og tankegang
• Bedriften som en helhed
• Praktiske øvelser ude i værkstederne
• Praktiske øvelser i stalde og på mark
•  Hele værdikæden, fra produktion, forarbejdning og  

afsætning

Praktikpladser
Skolens elever har praktikpladser på nogle af de mest 
spændende økologiske gårde i Danmark . Både store malke-
kvægsbesætninger og økologiske griseavlere men også hos 
nicheproducenter, der laver oste på gårdmejerier, producerer 
æblemost, passer malkegeder og dyrker spændende grønt- 
sager til fine restauranter . Beskæftigelsesområderne er 
meget forskellige, så der er til alle unges interesser . Vi synes, 
dine personlige kvaliteter er vigtige, så vores mål for under-
visningen, dagligdagen og fritiden er, at du bliver et selv-
stændigt menneske, der kan samarbejde . Som kan og tør 
tage beslutninger og ansvar . Derfor er tværfaglige temaer 
og projekter en del af undervisningen . Det hjælper dig med 
at træne din evne til at se helheden i produktionssystemet i 
stedet for kun at kigge på mindre dele . Vi lægger stor vægt 
på, at eleverne har indflydelse og medansvar i undervisnin-
gen . Vi tror på, at man lærer bedst ved at tage udgangs-
punkt i virkeligheden .

Uddannelserne
Vi tilbyder landmandsuddannelsen fra grundforløbet til  
2 . hovedforløb samt dele af overbygningsuddannelserne .

Faglært landmand ”Global Organic Farmer”
Har du en studentereksamen, anden uddannelse eller blot 
en masse livserfaring, kan du deltage på vores internationale 
studenterlinje, hvor al undervisningen foregår på engelsk og 
sammen med andre europæiske unge . Praktikpladserne er 
både i Danmark og i udlandet .

Fælles aktiviteter
Kalø Økologisk Landbrugsskole bor sammen med Højskolen 
på Kalø . Vi har et spændende og frugtbart skolesamarbejde, 
som giver dig masser af spændende fritidstilbud . Ud over et 
stort skolelandbrug, som du kan boltre dig i tæt på skov og 
strand ved Kaløvig, har vi en idrætshal og mulighed for styr-
ketræning . Der er elever fra mange forskellige lande på de 
to skoler, så du får også mulighed for at stifte internationale 
venskaber .

Undervisningen starter
Vi starter nye hold flere gange om året . Kontakt os for yder- 
ligere info om startterminer .

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte skolen på tlf . 2037 3005  
for at aftale et besøg eller få en snak med studievejlederen .

Åbent hus
Lørdag den 4 . december 2021 kl . 10-14 .
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14 .

Skolen udbyder følgende
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Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49 · 8700 Horsens · Tlf . 7562 1799 · www .bygholm .dk

GRUNDFORLØB
Rettet mod Landbrugsuddannelsen (gf1 og gf2)
Turboforløb for studenter og håndværkere

HOVEDFORLØB  
Landmand – husdyr
Landmand – planter
Landbrugsassistent (trin 1 Landbrugsuddannelsen)

EUX
Landbrug

LEDERUDDANNELSE
Produktionsleder (20 uger)
Agrarøkonom (40 uger)

ANDET
Farmercamp (sommerferien)
Brobygningsforløb
Grønt Døgn for skoleklasser

Jobs med action, ansvar og udviklingsmuligheder
 . . . er hvad landbrugsuddannelsen fører til:
•    arbejde med dyr, planter, maskiner,  

økonomi, natur og miljø
•    job som for eksempel landmand, produktionsleder,  

rådgiver, salgs-, service- eller forsøgsmedarbejder
•    muligheder for at læse videre til for eksempel dyrlæge, 

agronom eller tage en lederuddannelse

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og på 
et landbrug, hvor du ansættes som elev . Du kan læse mere 
om uddannelsesforløbet på de foregående sider . Vi tilbyder 
også Landbrugets Lederuddannelser: Produktionsleder og 
agrarøkonom .

EUX - en kombi for dig, der vil videre
Du kan vælge at gå på vores EUX-uddannelse, hvor du tager 
landbrugsuddannelsen og gymnasiefag på samme tid . Du vil 
opleve, at der er tværfaglighed, så matematikundervisningen 
kan sagtens foregå i maskinhallen eller i stalden . Med en 
EUX kan du læse videre på universitetet, hvis du for eksem-
pel vil læse til dyrlæge eller agronom .

Undervisning – tæt på praksis
På skolen veksler undervisningen mellem teori og praktisk 
undervisning i maskinhal, svejse- og motorværksteder,  
kostalden, svinestalden og marken . Du skal nogle gange 
arbejde i grupper andre gange alene . På den måde bliver  
du rustet til arbejdsdagen i landbrugserhvervet . Vores nye 
teknologi- og innovationscenter er som et eksperimentarium 
med fokus på klima og bæredygtighed . Her kommer du til 
at arbejde med at bygge modeller med Lego Mindstorm, 
køre med brintbiler og teste landbrugets nyeste udstyr . Der 
er virksomhedsbesøg indlagt i undervisningen . Derudover 
kommer du på studieture til udlandet i løbet af uddannelsen 
fx til Sydafrika, Østrig, England, USA eller Kina .

Bo på skolen
På Bygholm får vi elever fra hele landet, og derfor vælger de 
fleste at bo på skolen . Det giver en helt særlig stemning og 
kammeratskab, når skole og fritid smelter sammen . Derfor er 
der også masser af aktiviteter, du kan være med til på skolen 
og vennerne er altid i nærheden . Vi har: Idrætshal, ridebane,  
fitnesscenter, fodbold- og beachvolleybaner, bordtennis, 
billard/pool og gode løberuter, gamer-room til dig, der elsker 
e-sport, plads til din hest, helt nyt elevværksted til fx bil,  
knallert mv . jagtforening, lektiecafé og så selvfølgelig caféen .

Midt i naturen og tæt på byen
Skolen ligger på landet tæt på Bygholm Sø, så er du til løb, 
kajak eller gåture, er området helt perfekt . Samtidig er der 
kun 4 km fra centrum i Horsens – en by med gang i, kon-
certer, biograf, idrætsforeninger, caféer og mange unge, der 
også er i gang med en uddannelse . 

Ta' praktik i udlandet
Har du lyst til at rejse, opleve landbrug i andre lande, få et 
globalt perspektiv på din uddannelse, er der mange mulig-
heder for at komme i praktik på et landbrug i udlandet .
Du kan oven i købet få rejseomkostningerne dækket og evt . 
dansk løn . På Bygholm hjælper vores internationale koor-
dinator dig med at komme ud i verden og få oplevelser for 
livet . 

Vil du vide mere?
…så kom og mærk på dig selv, hvad du synes om uddannel-
sen og skolen – du er meget velkommen . Ring eller send  
en e-mail og aftal en tid . Prøv evt . at være med en dag eller 
to . Eller tilmeld dig Brobygning via brobygning .net (8 ., 9 . og 
10 . klasse), hvor du også finder Bygholm Landbrugsskole .

Åbent hus
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-15 .
Desuden holder vi Mini Åbent hus: 
Fredag den 17 . september 2021 kl . 15-17, 
fredag den 8 . oktober 2021 kl . 15-17 og
fredag den 5 . november 2021 kl . 15-17 .
Tilmeld dig på bygholm .dk .

Skolen udbyder følgende
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Fiskeriskolen
Ærøvej 9 · 7680 Thyborøn · Tlf . 9691 9230 · www .fiskeriskolen .dk · www .blivfisker .nu

• Sikkerhedskurset
•  Grunduddannelsen til erhvervsfisker 

(skoleforløb 1 + 2)
• Fiskehandleruddannelsen
•  Efteruddannelseskurser for erhvervsfiskere
•  Kurser og efteruddannelser til blå erhverv  

samt kompetencecenter til blå erhverv

På Fiskeriskolen i Thyborøn kan du blive uddannet til er-
hvervsfisker og fiskehandler . Uddannelsen til erhvervsfisker 
tager 2 år, hvor du undervises i henholdsvis 3, 11 og 10 uger 
på skolen . Uddannelsen til fiskehandler tager ca . 2 år og 8 
mdr . – dog ikke over 3 år, hvor du undervises 3 x10 uger på 
skolen .

Skolehjem på Fiskeriskolen
Vi har et skolemiljø, der bidrager til, at du får et godt skole-
ophold og et stort udbytte af undervisningen . Vi tror på, at 
du lærer bedst og mest, når du trives og har det godt . Derfor 
er det vigtigt, at vi møder hinanden med respekt og forståel-
se – elever såvel som kursister . 
På skolen bor og undervises både unge under 25 år og voks-
ne . Skolehjemmet er derfor opdelt i en afdeling for elever og 
en afdeling for kursister på efteruddannelse . Afdelingerne 
har hver deres opholdsstue .
Der er vagt på skolehjemmet og i fritiden har du mulighed 
for at deltage i flere forskellige aktiviteter . Vi har også en 
oldfrue på skolen, som du altid kan kontakte, hvis du får brug 
for hjælp til medicin, lægebesøg m .m . Fiskeriskolens kantine 
sørger for alt daglig kost til både elever og kursister . Der ser-
veres morgenmad, kaffe om formiddagen, frokost, aftensmad 
og aftenskaffe til vore elever og kursister .

Undervisning
Fiskeriskolen råder over lokaler, udstyr og undervisningsski-
bet Athene . Alt har en høj kvalitet og er indrettet, så du får 
mest muligt ud af undervisningen og opholdet på skolen . 
Undervisningen skal være spændende og udfordrende for dig . 
Derfor lægger lærerne meget vægt på, at undervisningen hele 
tiden skifter mellem teori og praksis – og det du lærer skal du 
med det samme kunne bruge i din praktik og senere i dit job .
Du har også et ansvar for en god undervisning, så vi forven-
ter, at du møder frisk og forberedt op til undervisningen .

Kompetencecenter
Vi tilbyder alle former for uddannelse og kurser til fiske-
rierhvervet og øvrige ansatte i de blå erhverv . Det gælder 
grunduddannelser, efteruddannelser, kurser samt rådgivning 
til både ansatte og ejere i erhvervet . Kompetencecenteret 
tilbyder målrettede, tværfaglige og kompetencegivende 
uddannelser, der ruster fiskerierhvervet og øvrige ansatte 
bedst muligt til fremtidens udfordringer . Derudover udbyder 
vi efteruddannelse indenfor andre relevante fagområder, 
bl .a . ledelse, økonomi, sprog og IT . Kompetencecenteret har 
fiskerierhvervet, havne og fiskeauktioner som nære samar-
bejdspartnere . Vi bidrager aktivt til udviklingen af miljøerne i 
de blå erhverv ved at indsamle, formidle og videregive nye
viden . Kompetencecenteret holder til i moderne og veludsty-
rede lokaler, som gør det særdeles attraktivt til afholdelse af
arrangementer af forskellig art . Vi kan bl .a . tilbyde forplejning, 
overnatning og gode undervisningslokaler og medvirke ved
den praktiske planlægning og afvikling af arrangementet .
Vi kan desuden planlægge og afholde kompetenceudvikling 
og arrangementer ude i landet, så du lokalt kan få præcis det
kursus eller arrangement, du ønsker .

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, kan du altid ringe til skolens uddannel-
seskonsulenter på tlf . 9691 9230 . Du er også altid velkom-
men til at ringe til skolen og aftale tid til en rundvisning . 
Se mere på www .fiskeriskolen .dk eller på www .blivfisker .nu .

Skolen udbyder følgende
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Campus Vejle
HF
Boulevarden 48 · 7100 Vejle · Tlf . 7216 2616 · www .campusvejle .dk

HF CARE
Biologi B + Psykologi C
 
HF FORCE
Idræt B + Psykologi C
 
HF HUMAN
Samfundsfag B + Psykologi C
 
HF TRADE AND BUSINESS
Matematik B + Erhversøkonomi C
 
HF TECH OG SCIENCE
Matematik B + Fysik C
 
HF GLOBAL
Psykologi C + Spansk B / Tysk B

På Campus Vejle udbyder vi flere forskellige ungdomsuddan-
nelser . Hf åbner døre til videre uddannelse fx på erhvervs-
akademier og professionshøjskoler . På Hf vil du udvikle dig 
fagligt og personligt så du rustes til at forholde dig kritisk 
og konstruktivt til samfundet omkring dig . Er du ung bliver 
du en del af et ungemiljø mens du læser din hf . Vi udbyder 
2-årig hf som ungdomsuddannelse i klasser, som vi sam-
mensætter efter alder . På hf på Campusvejle er der plads til 
alle, også direkte efter 9 . klasse . Vi tilbyder bl .a .:
• Lektiecafe
• Sociale arrangementer og elevråd
• Studieture
• Adgang til idrætsfaciliteter
• Kantine
• Et godt studiemiljø
• En rummelig skole med plads til forskellighed
• Moderne undervisningsfaciliteter 

Vejledning og støtte
Hf lægger op til selvstændighed og du får ingen årskarak-
terer . Vi lægger derfor vægt på, at du undervejs får den 
nødvendige vejledning og støtte, så du kan gennemføre din 
uddannelse på bedste vis . Vi har tilbud om støtte til lektier 
og opgaveskrivning . Studievejlederne kan rådgive dig om
sociale, studiemæssige og økonomiske forhold, og på det 
faglige plan får du rådgivning fra din faglærer . Du kan også 
tale med skolens mentor om dit (studie)liv .

Valgfag
På hf skal du have et obligatorisk valgfag på 1 . år . Du kan 
vælge imellem mediefag, billedkunst, musik og idræt . På 2 . 
år skal du vælge en fagpakke + 1-2 ekstra valgfag . Undervejs 
i uddannelsen vil der være vejledning samt projekt- og prak-
tikperioder, der hjælper dig med afklaring i forhold til
dit valg af fagpakke 

Tilmelding
Tilmeld dig til den 2-årige hf på www .optagelse .dk . Hvis du 
vil være sikker på, at der er ledige pladser, skal du tilmelde 
dig senest den 1 . marts, men kom også gerne senere, da det
er muligt, at der er ledige pladser .

Kontakt en studievejleder
Tal med en af vores studievejledere om dine muligheder og 
HF-uddannelsen . Kontakt os på telefon 72162616 eller book 
en tid til samtale på www .campusvejle .dk .

Kom til åbent hus 
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 .
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 19-21 .

Skolen udbyder følgende fagpakker
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Horsens HF & VUC
Holmboes Allé 1 · 8700 Horsens · Tlf . 7929 5000 · www .horsenshfogvuc .dk

Attraktivt HF-miljø
På vores 2-årige HF har vi et imødekommende fagligt og
socialt miljø, hvor alle skal føle sig godt tilpas, mens man
tager sin uddannelse . Skolen ligger i hjertet af Horsens, tæt
på byen og stationen .

HF åbner alle døre til videre uddannelse
På det 2-årige HF tilbyder vi et bredt udvalg af fagpakker,
der kan pege i retning af din videre uddannelse på fx  
universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier . 
Skolen tilbyder også undervisning på HF enkeltfag og HF 
som fjernundervisning .

Vejledning der passer til dig
HF uddannelsen lægger op til selvstændighed . Du får ikke
årskarakterer, men lærere og studievejledere vil gennem hele
uddannelsen give dig sparring til din faglige udvikling . Du
kan desuden få hjælp til lektier og opgaveskrivning i vores
studieværksted og af vores læse- og skrivevejleder .

Valgfag
I din ansøgning om optagelse på HF skal du vælge ét valg-
fag, som du skal have i 1 . HF . Du skal vælge mellem fagene
idræt, musik, billedkunst, dramatik, design eller mediefag .
Når du har søgt ind på HF, vil du blive tilbudt en samtale
med en studievejleder, hvor du får rådgivning om din  
uddannelse hos os .

HF for ordblinde
Vi tilbyder også en HF klasse, der er særligt tilrettelagt for 
ordblinde .  Søger du ind i HF klassen for ordblinde får du…
• Ekstra træning i at læse, skrive og stave .
• Ekstra undervisning i dansk, engelsk og it-hjælpemidler
• Mulighed for at tage din HF sammen med andre ordblinde
• Støtte fra ordblindelærere og studievejleder
• Mulighed for bærbar computer med hjælpeprogrammer
• Mulighed for at tage HF over 3 år, hvis du søger dispensation

Skolens aktiviteter
Vi er en levende skole med fælles aktiviteter som frivillig  
musik, drama og fællestimer med aktuelle temaer, studie- 
ture, ekskursioner, fredagscafé og et elevråd med stor  
indflydelse på skolens liv .

Kontakt en studievejleder
Tal med en af vores studievejledere om dine muligheder
og HF uddannelsen . Kontakt os på telefon 7929 5000 eller
book en tid til samtale på horsenshfogvuc .dk/hf2

Uddannelsesmesse
Mød os på Uddannelsesmessen i Forum Horsens:
Lørdag den 30 . oktober 2021 .

Åbent hus
Kom og hør om vores HF og tal med elever, lærere og  
studievejledere og få en rundvisning på skolen:
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 19-21 .
 

Vores fagpakker

I løbet af det første år på HF vælger du den fagpakke, som
du skal følge i 2 . HF . Når du vælger fagpakke, skal du vælge efter 
hvilke valgfag, der interesserer dig . Hvis du allerede ved, hvilken 
uddannelse du vil tage efter HF, kan du vælge en fagpakke, der 
peger i retning af din kommende videregående uddannelse .

HF SAMFUND
Samfundsfag B + Psykologi C

HF BUSINESS
Samfundsfag B + Erhvervsøkonomi C 

HF SPORT
Idræt B + Biologi B

HF SUNDHED
Biologi B + Psykologi C

HF SCIENCE
Matematik B + Fysik C 

HF UNI (Udvidet fagpakke til universitetsuddannelser)
1 valgfag på A-niveau
3 valgfag på B-niveau
1 valgfag på C-niveau

Læs mere om vores fagpakker og valgfag på  
horsenshfogvuc.dk/hf2
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Horsens Gymnasium & HF er et godt sted at lære og et godt 
sted at være . Vi ved, at hvis du trives på skolen og oplever et 
godt fællesskab, så har du bedre mulighed for at blomstre 
personligt og socialt, komme langt rent fagligt og udnytte dit 
potentiale fuldt ud . 

Vi gør din verden større 
Horsens Gymnasium & HF er unik! Vi er blandt landets stør-
ste og nyeste gymnasier, men har samtidig en lang historie 
og de ældste traditioner . Med stærke STX- og HF- forløb 
forbereder vi vores elever til videregående uddannelse . Vi 
tilbyder en bred vifte af fagpakker på HF og studieretninger 
på STX inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog 
humanistiske og kunstneriske fag  .
Horsens Gymnasium & HF  sætter rammerne om et levende 
studiemiljø, der favner bredt . Både hvad angår faglighed, 
fællesskab og fysiske rammer . Horsens Gymnasium og HF 
forener topmoderne faciliteter og stor erfaring med nyde-
signede læringsmiljøer . Vores uddannelser fokuserer på at 
skærpe både den faglige og personlige udvikling – og der-
med elevernes evne til kritisk og kreativ tænkning . 

Mange muligheder
På Horsens Gymnasium og HF bliver du en del af et levende 
og engagerende undervisningsmiljø . Hos os skal det være 
udviklende, lærerigt og sjovt at gå i skole . Du vil opleve, at vi 
puster til det, du brænder for . 

Vi tilbyder:
·  Et bredt udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker .  
Se beskrivelser på vores hjemmeside: www .horsens-gym .dk .

·  Et stærkt fællesskab, hvor man som elev kan deltage i 
mange forskellige aktiviteter og foreninger . F .eks . et aktivt 
elevråd, en festforening, musical, talentudvikling og meget 
mere .

·  Spændende ekskursioner og studierejser
·  Fællesarrangementer – oplevelser der bryder med hver- 
dagen og giver viden og inspiration .

·  Et moderne og inspirerende studiecenter

Åbent hus 
Mandag den 24 . januar 2022 kl . 19-21 .
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 10-12 for efterskoleelever . 
Begge dage på Studentervænget 2 .

Vi udbyder følgende fagpakker på HF

PÆDAGOGIK 
Samfundsfag B + Psykologi C + Valgfag B

INNOVATION
Samfundsfag B + Innovation C + Valgfag B

SUNDHED
Biologi B + Psykologi C + Valgfag B

SPORT
Idræt B + Psykologi C + Valgfag B

Horsens Gymnasium & HF
Studentervænget 2 · 8700 Horsens · Tlf . 7626 1500 · www .horsens-gym .dk
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Grenaa Gymnasium
HF · STX · IB
N . P . Josiassensvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 4050 · www .grenaa-gym .dk

SAMFUND 
Samfundsfag B + Psykologi C eller erhvervsøkonomi C

SPORT
Idræt B + Psykologi C eller erhvervsøkonomi C

SUNDHED
Biologi B + Psykologi C eller erhvervsøkonomi C

VALGFAG – B-NIVEAU
Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik,  
naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag

Tjek udbud af fag/fagpakker for skoleåret 2022 / 2023 på  
Grenaa Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Grenaa Gymnasium har ca . 550 elever fordelt på STX, HF og 
IB . 190 elever bor på Grenaa Gymnasiums kostskole . Vi er 
kendt for en høj faglig standard og for et godt socialt miljø . 
Såvel gymnasiet som kostskolen er indrettet til kørestols- 
brugere .

Valgfag og fagpakker
Du kan sætte dit personlige præg på HF-uddannelsen  
gennem dit valg af valgfag/fagpakker, der kan give dig det, 
du har brug for til studier og karriere .

Skolen og undervisningen
I 1 .HF skal du ikke læse lektier til timerne . I stedet læser man 
lektierne sammen i klassen, så lærerne kan hjælpe dig med 
lektielæsningsstrategier og svære fagbegreber . Lektielæsning 
er nemlig noget, du kan lære at blive god til . Du kan derfor 
derhjemme koncentrere dig om de skriftlige afleveringer, 
som er en vigtig del af uddannelsen . På 2 .HF skal du bruge 
de metoder, du har lært i 1 .HF . Du har undervisningslektio-
ner på 45 minutter, og vil have 3-4 fag pr . dag .  

I de første måneder arbejder vi især på at give dig en god 
introduktion til din nye skole . Vi prioriterer det sociale miljø 
højt og lægger stor vægt på kammeratskab, sammenhold og 
gensidig respekt elever og lærere imellem . Undervejs bliver 
du klædt på til fremtidige valg gennem en række projekt- og 
praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge din faglighed 
uden for klasseværelset . Du får dermed et godt grundlag for 
dit fortsatte uddannelsesforløb og personlige udvikling . I sko-
letiden er der fx indlagt formiddagssamlinger og fællestimer 
med aktuelle temaer og oplægsholdere udefra . Desuden 
indgår der ekskursioner og virksomhedsbesøg, studietur, 
forårskoncert og -udstilling samt idrætsdage og temadage .

Også uden for skoletiden er der masser af tilbud: Introarran-
gement, gallafest med lanciers og dimissionsfest . Diverse 
frivillige aktiviteter som fx fodbold- og volleyturneringer, 
billedkunst, musical, kor- og orkesterprojekter og litteratur-
konkurrencer . Men også tilbud om udvikling af dit talent 
inden for en række fagområder, og kontakt til andre lande 
og verdensdele gennem skolens medlemskab af ”Globale 
Gymnasier” . Der er også fester og caféer arrangeret af elev-
foreningen Olympos m .fl . Vi vægter elevdemokratiet højt, og 
du kan gennem elevrådet være med til at præge skolen og 
bestemme, hvad der skal ske .

Mentor
I løbet af de første par måneder kommer du til en indslus-
ningssamtale med din studievejleder . Her afklarer I, om du 
har behov for en personlig mentor, der kan hjælpe dig med 
at lægge en plan for, hvordan du kommer bedst igennem 
uddannelsen .

Transport og mødetider
Transport til Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og  
Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens  
mødetider . Desuden kan du tage letbanen, som holder ca . 
10 minutters gang fra gymnasiet . Din skoledag begynder  
kl . 8 .40 og slutter enten kl . 14 .50 eller kl . 15 .40 .

Valg ved ansøgning om optagelse
På Grenaa Gymnasium sammensætter du selv din HF-ud-
dannelse . Ved optagelsen skal du vælge et praktisk/musisk 
fag . Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst, 
musik og idræt . Derudover tilbyder vi en bred vifte af valgfag, 
som du skal vælge, når du er begyndt på HF .

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at ringe på 8758 4050, hvis du har 
spørgsmål .

Orienteringsmøder
Se vores hjemmeside: www .grenaa-gym .dk .

Første skoledag
Mandag den 8 . august 2022 .

Skolen udbyder følgende fagpakker
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Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf . 7583 2322 · www .rosborg-gym .dk

HF SUNDHED
Biologi B + Psykologi C
 
HF PÆD
Samfundsfag B + Psykologi C
 
HF START-UP
Matematik B + Innovation C
 
HF FORCE
Samfundsfag B + Psykologi C
 
OBLIGATORISKE FAG
• Dansk A
• Engelsk B
•  Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C,  

samfundsfag C)
• Matematik C
•  Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, kemi C, geografi C)
• Kunstnerisk fag C eller idræt C + løft af ét C-fag til B-niveau

Læs mere på vores hjemmeside www.rosborg-gym.dk  
om de fagpakker og valgfag, vi tilbyder.

Tag din HF på Rosborg
Overvejer du at gå på HF, så er Rosborg Gymnasium & HF 
et godt sted . Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt i 
Vejle Ådal lige ved siden af Vejle bibliotek og Idrættens hus, 
rummer alle muligheder for at forene et levende og rart 
miljø med en udbytterig undervisning . Rosborg er en stor 
skole med både gymnasium og HF og er derfor en skole, 
hvor mange mennesker mødes, og hvor der foregår mange 
spændende aktiviteter . Her er det eleverne, der er i centrum, 
og det præger hverdagen både i undervisningen og i de 
frivillige aktiviteter .

Undervisningen
Undervisningen veksler mellem traditionel klasseundervis-
ning og projektperioder, hvor du kan fordybe dig i et tema, 
som alle fagene samarbejder omkring . Hver projektperiode 
afsluttes med, at du og din gruppe laver en fremlæggelse af 
det, I har arbejdet med, eksempelvis i form af en video, en 
podcast, et oplæg på en folkeskole, en artikel til en avis eller 
et mere traditionelt foredrag . 
Der er en del skolearbejde . For at hjælpe dig med at komme 
godt i gang med lektielæsningen og give dig hjælp til afleve-
ringer, har vi lektiecafé 1-2 gange ugentligt .  

Skoleliv
Dagligdagen på Rosborg er præget af fælles aktiviteter, fæl-
les udvalg for lærere og elever, elevråd, elevforeningen Bac-
chus, der arrangerer fester, og deltagelse i sportsturneringer 
og musikarrangementer . Uden for den skemalagte undervis-
ningstid er der mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte 
talentforløb samt i kor- og orkesteraktiviteter, billedkunst, 
idræt, musicalarbejde, filmprojekter og meget, meget mere…

Uddannelsen
Når du søger ind på HF på Rosborg, skal du vælge enten 
idræt eller et af de kunstneriske fag billedkunst, design og 
arkitektur, dramatik mediefag eller musik . Der er desuden 
mulighed for at vælge valgfag, ud over de obligatoriske fæl-
lesfag . Rosborg tilbyder et 3-årigt hf-forløb for eliteidræts- 
udøvere, der er forhåndsgodkendt af Team Danmark . Sam-
me tilbud gælder for elever, der er tilmeldt Musikfagligt 
Grundkursus (MGK) . Elever, der er særligt interesserede i 
sprog, giver vi mulighed for at tage internationale certifikater 
i tysk, engelsk, fransk og spansk, dvs . henholdsvis Goethe, 
Cambridge, DELF og DELE certifikat .

Vil du vide mere?
På www .rosborg-gym .dk kan du under menupunktet ”Ny 
elev” læse mere om HF på Rosborg . Du kan få mere informa-
tion om fagpakker og udbud af valgfag på vores åbent hus 
arrangementer i november og januar . 

Åbent hus og informationsaften
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 .
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 19-21 .30 .

Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engage- 
rede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler  
sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber
Rosborg er en levende skole, et sted hvor mange forskellige 
mennesker mødes og udvikler sig, og vi bestræber os til sta-
dighed på at skabe de bedst mulige rammer for, at skolens 
elever kan kvalificere sig til at blive kompetente, selvstændi-
ge samfundsborgere .

Skolen udbyder følgende fagpakker
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HF PEOPLE
Samfundsfag B + Psykologi C

HF FORCE
Idræt B + Samfundsfag B eller
Idræt C + Samfundsfag C

HF CULTURE
Religion B + Psykologi C

HF SCIENCE
Matematik B + Biologi B

HF CREATOR
Design B

HF-UNI
Engelsk A

VALGFAG
A-niveau:  Engelsk 
B-niveau:  Matematik, samfundsfag, psykologi, design, biologi,
 idræt, religion, kemi, spansk 
C-niveau:  Mediefag, psykologi, fysik, design, billedkunst, musik,  
 idræt

HF
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2 · 8660 Skanderborg · Tlf . 8793 3020 · www .scu .dk

Bliv klog på skolen 
SCU er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder 
områdets største samlede udbud af uddannelser til unge 
og voksne . Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til 
uddannelse, og vil være blandt de allerbedste .

Et godt studiemiljø 
Vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger  
under samme tag . Vi har et attraktivt studiemiljø med  
fokus på: 
• Høj kvalitet 
• Trivsel og nærvær 
• Gode fysiske rammer 
• Engagerede undervisere 
• Fester og andre sociale arrangementer 
• Studietur til Irland

Et nyt kapitel i dit liv
På HF på SCU i Skanderborg bliver du klar til at studere og 
tage et stort skridt videre i tilværelsen på to intensive år, hvor 
du løfter dig fagligt, finder fokus og får venner for livet . Og du 
kan starte allerede efter 9 . klasse . 

Hos os bliver du en del af et lærerigt og motiverende stu-
diemiljø, hvor der er plads til at være dig og have det sjovt 
sammen med andre, og hvor du kommer til at udvikle dig 
fagligt, socialt og personligt .

Vi tilbyder en kombination af meget relevante almene gym-
nasiale fag, som du kan tone efter det, der interesserer dig, 
og den uddannelse, du vil tage bagefter – uanset om det er 
en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse .
Vores undervisning er innovativ, og drevet af engagerede un-
dervisere med et godt blik for at støtte, udfordre og inspirere 
dig i et åbent og karakterfrit læringsmiljø . 

Med en to-årig HF på SCU tilegner du dig både almene og 
karriererettede kompetencer, du får hjælp til at afklare dit 
valg af videregående uddannelse, og du bliver en del af et 
velfungerende miljø med et stærkt fokus på elevernes trivsel .

Studieretninger på HF
Vi tilbyder forskellige studieretninger (se boxen til højre) . 

HF-UNI - hvis du vil på universitetet 
Vil du gerne tage en lang videregående uddannelse, så er 
det muligt med en HF-UNI . Vi tilbyder en udvidet fagpakke 
med engelsk A eller matematik A, som er målrettet univer-
sitetet .

Afvekslende undervisning 
Du har både almindelig klasseundervisning, projektundervis-
ning og praktik, som har til formål at give dig gode studie-  
og arbejdsvaner og ikke mindst gøre dig bevidst om, hvor-
dan du bedst lærer og formidler din viden . 
Vi arrangerer en række aktiviteter, der kan ryste din klassen 
sammen og skabe gode betingelser for det sociale liv i klas-
sen og på skolen, fx: Foredrag, morgensamlinger, studieture 
til udlandet, faglige ekskursioner, fredagscafé, elevfester, 
virksomhedsbesøg og praktik .

Studierejser 
Du kommer på studietur til udlandet i 2 . HF samt forskellige 
ekskursioner i Danmark . Der tages forbehold for corona- 
situationen . 

Besøg os på Facebook 
Du er meget velkommen til at besøge os på skolen . Kontakt 
os på 8793 3020 og aftal en tid til en rundvisning . Du kan 
også besøge os på www .scu .dk, eller se mere om hverdagen  
på HF Skanderborg på Facebook: HF/SCU eller på vores 
Instagram: voresscu .

Åbent hus 
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 9 .30 på 
SCU, Højvangens Torv 2, Skanderborg .

Skolen udbyder følgende studieretninger
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Randers HF & VUC
Nålemagervej 110 · 8920 Randers NV · Tlf . 8642 5644 · www .randershfvuc .dk

HF åbner døre
På HF i Randers er der et særligt læringsmiljø med plads 
til at udvikle din faglighed, dine ambitioner og din person-
lighed . Måske ved du allerede første skoledag, hvad du vil 
bruge din HF-eksamen til, og måske opdager du nye sider af 
dig selv undervejs, der ændrer dine fremtidsplaner . Med en  
studenterhue fra HF åbner du døre til både korte, mellem-
lange og lange videregående uddannelser . Tidligere studen-
ter fra Randers HF & VUC kan du i dag møde som blandt 
andet sygeplejersker, lærere, finansøkonomer, biologer, 
pædagoger og jurister .  

Fagpakker, der passer dig 
Vi tilbyder en række spændende fagpakker, der målretter 
din eksamen til den videregående uddannelse, du ønsker 
at fortsætte på efter HF . Du kan søge ind på HF, når du har 
afsluttet 9 . eller 10 . klasse – læs mere om adgangskrav og 
se vores fagpakker på www .randershfvuc .dk . Skolen tilbyder 
desuden HF-enkeltfag, som du kan supplere din HF-uddan-
nelse med, hvis du ændrer dine fremtidsplaner og får brug 
for flere fag som del af din eksamen .

Faglig og personlig udvikling
På Randers HF & VUC samarbejder vi med dig om, at du på 
den bedst mulige måde kan tage en uddannelse, som giver 
dig gode forudsætninger på din vej videre i livet . At tage en 
ungdomsuddannelse handler om at blive klar til næste ud-
dannelse og blive klar til arbejdsmarkedet, men det handler 
i lige så høj grad om at blive udfordret og dannet som men-
neske og borger i et demokratisk samfund . Uddannelse er 
både faglig og personlig udvikling . På Randers HF & VUC vil 
du møde dygtige og engagerede undervisere, som vil møde 
dig i øjenhøjde og yde deres bedste for din udvikling . 

Samtidig har vi en klar forventning om, at du som elev yder 
dit bedste – fordi gode resultater kræver en fælles indsats 
undervejs .

Et godt studiemiljø
Randers HF & VUC har et studiecenter, hvor du kan arbejde  
i fred og ro med dine opgaver . Her finder du også både 
undervisere og andre studerende, der er klar til at hjælpe dig 
med lektier og afleveringer . Ud over undervisningen tilbyder 
skolen et levende studiemiljø med fællestimer, studieture, 
projektforløb, ekskursioner, fester, fredagscaféer og en helt 
uforglemmelig gallafest . Du kan også vælge at være aktiv i 
skolens kursist- og elevråd og forskellige udvalg, hvor du er 
med til at præge aktiviteterne i huset .

Et mangfoldigt hus
Randers HF & VUC har 120 medarbejdere og ca . 1400 stude- 
rende fordelt på en række forskellige uddannelsesforløb . 
HF’erne udgør flertallet af skolens studerende . Vi er en skole 
med plads til forskellighed, og du vil blive klogere på dig selv 
i mødet med andre .

Få mere at vide
Du er altid meget velkommen til at kontakte os og få en 
snak med en studievejleder . På www .randershfvuc .dk kan du 
læse mere om, hvilke fagpakker og valgfag vi tilbyder på HF . 

Åbent hus 
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 17-19 . 
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 13-15 .
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Viby Gymnasium
STX · HF · HF+
Søndervangs Allé 45 · 8260 Viby J · Tlf . 8734 8000 · www .vibygym .dk

SUNDHED 1
Fokusfag: Biologi B + Psykologi C

SUNDHED 2
Fokusfag: Biologi B + Erhvervsøkonomi C

BØRN OG UNGE
Fokusfag: Samfundsfag B + Psykologi C

BUSINESS
Fokusfag: Samfundsfag B + Erhvervsøkonomi C

VALGFAG

En ny måde at lære på
På Hf på Viby Gymnasium tilbyder vi dig en ny måde at  
lære på . Vores uddannelse er bygget op omkring tre grund-
principper:
• Korte, afgrænsede forløb
• Få fag den enkelte skoledag
• Lektieintegreret undervisning

Din uddannelse og valgpakker
Vi ønsker at forberede dig bedst muligt til en mellemlang 
videregående uddannelse, hvilket fx kunne være pædagog- 
uddannelsen, folkeskolelærer, bygningskonstruktør eller 
bioanalytiker . Til det har vi sammensat en række valgpakker, 
der hver især har fokus på ét uddannelsesområde . Uanset 
hvilken pakke du vælger, vil du altid have en adgangsgiven- 
de Hf-eksamen til alle de mange uddannelser, hvor en Hf- 
eksamen giver adgang . 

Verden uden for skolen
På Hf på Viby Gymnasium inddrager og bruger vi omverde-
nen i undervisningen . Du vil som studerende komme til at 
opleve hyppige ekskursioner ud af huset såvel som opgaver 
og projekter, som bliver gennemført andre steder end på 
skolen . I 1 .Hf er alle klasser på en studietur til et europæisk 
land i en uge .

Fagene
Du kan på www .vibygym .dk læse mere om de fag, du vil 
møde i din uddannelse på skolen . Og i højre side på denne 
side kan du se en oversigt over de valgfagsmuligheder,  
skolen tilbyder .

Fysiske rammer
Skolen består af rummelige, lyse undervisningslokaler, flere 
store opholdsarealer for skolens elever, en idrætshal og to 
mindre idrætslokaler . Herudover er skolen omgivet af store, 
åbne grønne arealer . 

HF+ - kombiner elitesport og uddannelse
Ønsker du at blive Hf’er på Viby Gymnasium og samtidig 
have tid til en stor træningsindsats, kan skolen tilbyde dig 
et særligt uddannelsesforløb, hvis du er TEAM Danmark-/
ESAA-godkendt . Se mere på www .vibygym .dk . 

Let at komme til
Det er let at komme til Hf på Viby Gymnasium . Uddannel-
sesstedet er centralt placeret i det sydlige Aarhus på hjørnet 
af Ringvej Syd og Christian X’s Vej . Buslinjerne 4A, 6A og 202 
holder lige ved skolen . Letbanen holder også ved Rosenhøj .

Adgangskrav
Du kan se adgangskravene på www .vibygym .dk .

Ansøgning
Du kan ansøge om optagelse gennem www .optagelse .dk . 

Åbent hus
Torsdag den 13 . januar 2022 kl . 19 .30 .
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10 .

Skolen udbyder følgende fagpakker

B-NIVEAU
Idræt
Matematik
Samfundsfag
Biologi
Kemi
Religion
Tysk

C-NIVEAU
Billedkunst
Idræt
Mediefag

HF  79



Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4 · 8200 Århus N · Tlf . 8739 1680 · www .aarhusakademi .dk

 HF FORCE 
– rettet mod uddannelser og jobs inden for fx forsvar og politi

HF ARTS  
– rettet mod uddannelser og jobs inden for kunst, kultur og 
formidling

HF SAMF 
– rettet mod uddannelser til fx lærer, pædagog og socialrådgiver

HF IDRÆT OG SUNDHED  
– rettet mod uddannelser inden for sundhed, træning og  
undervisning

HF BUSINESS  
– rettet mod uddannelser inden for finans og markedsføring
 
HF SCIENCE  
– rettet mod teknologiorienterede uddannelser

HF MEDIER  
– rettet mod uddannelser og jobs inden for it, web, medier og 
kommunikation

HF UDVIDET  
– rettet mod lange videregående uddannelser

VALGFAG 
A-niveau:  Engelsk, matematik
B-niveau:   Billedkunst, biologi, fransk begynder, fysik, idræt,  

kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, 
samfundsfag, spansk, tysk fortsætter

C-niveau:   Design, drama, erhvervsøkonomi, fysik, informatik,  
mediefag, musik, psykologi

VIGTIGT
Tjek de endelige fagpakker og valgfag på vores hjemmeside  
efter december 2021. Der kan være ændringer.

Århus Akademi er en stor HF-skole med 21 HF-klasser . Der 
går ca . 600 elever på skolen fordelt på tre uddannelser: 
2-årig HF, 2-årig STX og GS (gymnasial supplering, herunder 
HF-overbygning) . Århus Akademi ligger i det nordlige Aarhus 
i et område med mange uddannelsesinstitutioner . En del 
buslinjer og den nye letbane har stoppested lige ved Akade-
miets vandtårn .

Det 2-årige HF
2-årigt HF er orienteret mod videregående studier og jobs . 
Det sker via praktik- og projektperioder og fagpakker, der 
sigter mod bestemte videregående uddannelser som fx po-
litibetjent, lærer, sygeplejerske og pædagog samt fagpakker 
rettet mod universitetet . Århus Akademi har samarbejdsaf-
taler med en lang række videregående uddannelser, hvor du 
kommer på besøg og prøver kræfter med undervisningen . 
Du bliver dermed mere afklaret om dit videre uddannelses-
valg og dygtiggør dig hertil .

Fagpakker og valgfag 
En fagpakke består af 2 valgfag . Du skal i løbet af 1 .HF ende-
ligt vælge fagpakke ud fra dine interesser, og hvad du fore-
stiller dig at ville videreuddanne dig til efter HF . Fagene vil 
på 2 . år indholdsmæssigt være tonet i en bestemt uddannel-
sesretning . Ud over fagpakke skal du vælge et frit valgfag, og 
inden studiestart skal du vælge, om du vil have idræt eller et 
af de kreative fag billedkunst, drama, mediefag eller musik .

Eleverne
På Akademiet kommer en del elever direkte fra folkeskolen, 
mens andre har erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ung-
domsuddannelser, højskoler, rejser m .m . Eleverne på HF på 
Århus Akademi har en gennemsnitsalder på 18 år . Vi lægger 
vægt på samarbejde, fagligt engagement og gode relationer 
mellem både elever og lærere . Flere valgfag samlæses på 
tværs af uddannelserne og klasserne .

Faciliteter og støtte
Skolen er åben på hverdage fra 7 .00 til 17 .00 . Vi har lærer-
bemandet studiecafé man-tor kl . 14-17 . Skolen tilbyder 
desuden personlig og faglig støtte via studievejledere, læse-
pædagoger, matematikvejledere, mentorordning, psykolog, 
netværksprojekter og skrivetimer . Skolen har en kantine med 
varieret udvalg og tilbyder morgenmad for 5 kr .

Undervisnings- og arbejdsformer
Undervisningen er inddelt i blokke på 75 minutter i et 
grundskema, der kan variere i projektuger . Du vil møde varie-
rede arbejdsformer og it-baseret undervisning . Alle skal
derfor medbringe egen pc .

Elevråd og arrangementer
Akademiet har et aktivt elevråd . Eleverne er repræsenteret 
i skolens bestyrelse og udvalg . Elever og lærere planlæg-
ger sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester . 
De store begivenheder er melodi grand prix og den årlige 
gallafest . Vi tilbyder frivillig idræt og musik og mange andre 
kreative og sociale aktiviteter på tværs af klasserne . Der er 
indlagt faglige studieture i begge skoleår .

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide om Århus Akademi på hjemmesiden 
eller ved at kontakte skolens kontor eller studievejledere, 
eller du kan besøge os til åbent hus .

Åbent hus
Mandag den 17 . januar 2022 kl . 19 .30 .
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10 .

Skolen udbyder følgende fagpakker
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AARHUS GYMNASIUM, Tilst
– en del af AARHUS TECH
Kileparken 25 · 8381 Tilst · Tlf . 8937 3533 · aarhusgym .dk/tilst

Du kan læse om vores udbud af fagpakker for skoleåret 
2022/2023 på aarhusgym.dk/hf

Tre forskellige uddannelser med elever fra byen, oplandet og 
hele verden har deres daglige gang på AARHUS GYMNASIUM,  
Tilst . Det skaber et mangfoldigt og farverigt miljø med tole-
rance og plads til alle .

Plads til forskellighed, plads til faglighed
På AARHUS GYMNASIUM, Tilst forstår vi, at elever har forskel-
lige ønsker og behov . Derfor har vi altid fokus på at skabe de 
bedste vilkår for den enkeltes læring . Vi har talentprogram-
mer og konkurrencer inden for både matematiske og sprog-
lige fag, tiltænkt dem, som vil presse sig selv til det yderste . 
Men vi har også faglig og personlig støtte og vejledning til 
elever, som har brug for en hjælpende hånd eller oplever, at 
hverdagen slår knuder .

Læring tæt på virkeligheden
Undervisningen på AARHUS GYMNASIUM, Tilst veksler i høj 
grad mellem teori og praksis . Det giver en varieret hverdag 
og sikrer, at du virkelig får styr på stoffet . Det gør dig hjem-
mevant og kompetent i mange af de opgaver og situationer, 
du givetvis vil støde på i dine projekt- og praktikforløb .  
Vi klæder dig ordentligt på!

Intet hjemmearbejde det første år
Dit første år som HF-elev på AARHUS GYMNASIUM, Tilst 
er med lektieintegreret undervisning . Det vil sige, at langt 
de fleste lektier og opgaver laves i løbet af skoledagen . Det 
betyder, at din skoledag måske bliver lidt lang og travl ind 
imellem – til gengæld er du virkelig fri i din fritid og skal  
ikke tænke på skolearbejde .

Fest, sport og hygge
Vores fysiske rammer lægger op til hygge og sjov i hverdagen .  
Vi afholder desuden fredagscaféer, fester, sport og meget  
andet . Alt det er med til at understøtte det sociale liv på  
skolen og gør hverdagen lidt sjovere . 
Efter skoletid kan du som elev på AARHUS GYMNASIUM, Tilst:
• Løfte jern i fitnesscentret
• Spille volleyball, fodbold, badminton og bordtennis
• Dyrke pilates og danse

Gymnasiet afholder en række arrangementer i løbet af  
skoleåret, heriblandt:
• Seks temafester
• Fredagscaféer
• Vores traditionsrige ”Grim dag”
• Forårskoncert
• Den store skolefest
• Filmfestival
• Musikcaféer
• MGP

Du kan desuden udfolde dig kreativt i vores:
• Musical
• Forfatterværksted
• Billedkunstlokale
• Keramiklokale
• Filmklub
• Musiklokale med lydstudie

Vil du vide mere?
Læs mere om AARHUS GYMNASIUM, Tilst, vores fagpakker, 
valgfag og uddannelser på aarhusgym .dk/hf . Vores vejledere 
er også klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål . Se mere 
på aarhusgym .dk/vejledning eller ring til dem på 8937 3300 . 
Vi afholder løbende rundvisninger og andre arrangementer . 
Se hvor, hvornår og hvordan du deltager på aarhusgym .dk/
arrangementer . Find os også på Facebook, Instagram og 
YouTube, og få indblik i hverdagen på AARHUS GYMNASIUM .

Åbent hus
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 16-19 på
AARHUS GYMNASIUM, Kileparken 25, Tilst .

Fællesarrangement for HTX, STX, HF og IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .

Fagpakker
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Bjerringbro Gymnasium
P . E . Eriksens Vej 2 · 8850 Bjerringbro · Tlf . 8668 3600 · www .bjerringbro-gym .dk

To populære fagpakker rettet mod rigtig mange uddannelser .
God karrierevej på 2 år . 

HF-SOCIETY & HEALTH
Samfundsfag B + psykologi C

Projekt- og praktikforløb fx VIA lærer-, pædagog- eller  
sundhedsuddannelser

HF-UNIFORM
Idræt B + psykologi C

Projekt- og praktikforløb fx på Flådestationen i Frederikshavn

VIGTIGT
Tjek udbud af fagpakker for næste skoleår på BG’s hjemmeside 
efter 1. december. Der kan være ændringer!

2-årigt HF på BG er nyt fra 2019
Til unge direkte fra 9 . eller 10 . klasse, herunder efterskole .

Har du været på BG?
Har du mødt vores lærere og elever? – og set de lyse, nye
lokaler og det smukke fællesareal? Så ved du, at BG er dit
gymnasium! For BG giver dig rammerne for de bedste år
af dit ungdomsliv . En skole med fællesskab – Stx og HF
Vi har pt . fire klasser pr . årgang . Tre Stx-klasser og en HF .  
De fleste af vores klasser er lidt mindre end på de store  
skoler . Vi er én samlet skole med valgfag og sociale aktivi- 
teter på tværs af alle klasser og årgange . Med plads til dig,  
og det du ønsker .

2-årigt HF er professionsrettet
Med et 2-årigt HF kan du bagefter søge korte og mellem- 
lange uddannelser . Mange af BG’s HF-elever ser en karrierevej, 
hvor de arbejder med mennesker, og her giver HF en brede 
af fag, som klæder dig på til at søge uddannelser og job med
spændende udfordringer: Betjent, socialrådgiver, soldat, 
sygeplejerske, lærer, pædagog m .fl . Både valgfagene og  
de obligatoriske fag vil i fagpakkerne være målrettet dine  
interesser . I løbet af de to år på HF på BG vil du opleve  
forskellige projekt- og praktikperioder, der gør dig helt klar  
til netop din fremtid . Se eksempler under fagpakkerne .

HF-Uniform
Drømmer du om en karriere i uniform? Så er denne fagpakke
lige dig . Fagpakken henvender sig til elever, der gerne
vil gøre en forskel for mennesker . Med HF-Uniform får du
bl .a . praktikforløb som soldat ved flådestationen i Frederiks-
havn og har som valgfag idræt på B-niveau og psykologi på
C-niveau . Du kan på denne fagpakke have fokus på idræts-
faglig interesser og samtidig forberede dig til jobbet som fx
politibetjent, soldat eller falckredder .

HF Society & Health
Kunne du tænke dig en karriere inden for sundhed eller  
pædagogik, og drømmer du om at arbejde med mennesker?
Så skal du vælge denne HF-fagpakke med samfundsfag på
B-niveau og psykologi på C-niveau kombineret med et frit
valgfag . Vi tilbyder dig praktikforløb på fx lærer-, pædagog- 
eller sundhedsuddannelserne på VIA .

Tæt på dig
BG er kommet tættere på eleverne fra vores opland . Bus- og
togtider passer til vores skema 8 .00-14 .55 .

Oplev BG
Åbent hus lørdag den 13 . november 2021 . 
Infoaften tirsdag den 18 . januar 2022 .  
Se mere på skolens hjemmeside og fb . Man kan også altid
ringe med spørgsmål eller ønske om et personligt møde .
Uddannelsesleder Klaus Daugaard tlf . 2748 4594 .

HF-fagpakker på BG
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2-årig HF lige midt i byen
Vi bor centralt – tæt ved Aarhus’ mange muligheder og faci-
liteter . Der er 10 minutters gang til Banegården, og mange 
busser kører lige til døren .

Studierettede fagpakker
Vælg mellem følgende studierettede fagpakker på den 
2-årige HF:

HF GREEN – klimaforandringer, bæredygtighed og innovation
HF SCIENCE – naturvidenskab og teknik .
HF SUNDHED – sundhed, miljø og kroppens fysiologi
HF BUSINESS – samfund, politik, økonomi og erhvervsliv
HF MENNESKE-SAMFUND – samfund og psykologi
HF FORCE – fokus på fysisk aktivitet
HF GLOBAL – sprog og globale perspektiver
HF FILM – film, medier og visuel storytelling
HF STAGE – drama, teater og scenekunst
HF UNI – udvidet fagpakke til uddannelser på universitetet

Høj faglighed og levende studiemiljø
Uanset om du har helt styr på grammatik og formler, eller 
du har brug for hjælp i starten, bliver du mødt i øjenhøjde  
af vores meget dygtige og engagerede undervisere . Vores  
elever er fagligt stærke og selvstændige . Ifølge tal fra Under-
visningsministeriet har vi aktuelt landets næsthøjeste HF- 
karaktergennemsnit og har de seneste otte år udelukkende 
haft topplaceringer – heriblandt to førstepladser .

Vi tilbyder også de bedste rammer for et godt og levende 
studiemiljø uden for klasselokalet . Vi har fredagscaféer,  
gallafest, teaterkoncert, studietur og alt det andet, som  
hører sig til en gymnasial uddannelse .

Byens store HF-skole
Vi er byens største HF-skole og kan derfor tilbyde rigtigt  
mange valgfag og niveauer . Foruden 2-årig HF har vi også en 
stor enkeltfagsafdeling for elever, der gerne selv vil sammen-
sætte fleksibel HF-uddannelse ift . privatliv . De fleste enkelt-
fag kan også tages som online-kurser . 

Vi tilbyder også HF MUSIK og HF KUNST & DESIGN, som er 
3-årige kreative forløb via enkeltfag .

Åbent hus
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-12 .30 på Dalgas Avenue 2 .

Vi tilbyder følgende fag og niveauer

Aarhus HF
Dalgas Avenue 2 · 8000 Aarhus C · Tlf . 8732 2500 · www .aarhushfogvuc .dk

C-NIVEAU 
Astronomi
Billedkunst
Biologi
Dansk som andetsprog
Design
Drama
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fysik
Geografi
Idræt
Informatik
Innovation
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag

A-NIVEAU 
Dansk
Dansk som andetsprog
Engelsk
Historie
Matematik

 B-NIVEAU
Arabisk
Billedkunst
Biologi
Dansk som andetsprog
Engelsk
Fransk
Fysik
Historie
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk (fortsætter)
Virksomhedsøkonomi
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Campus Vejle
Handelsgymnasiet
Boulevarden 48 · 7100 Vejle · Tlf . 7216 2616 · www .campusvejle .dk

ØKONOMI OG MARKED
Business Economics
Matematik A + Virksomhedsøkonomi A

Global Marketing
International økonomi A + Afsætning A
I denne studieretning kan du vælge at gå i en klasse,  
hvor der undervises på engelsk i økonomifagene

Marketing Management
Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A

Start Up
Afsætning A + Innovation B

Social Marketing
Afsætning A + International økonomi A
I studieretningen får du desuden Psykologi B

SPROG
Business & Language
Tysk B + Spansk A

Skolen
HHX Handelsgymnasiet hører til Campus Vejle . Der går 
omkring 1200 elever på HHX Handelsgymnasiet . De går på 
skolen i tre år og afslutter studentereksamen med en blå 
hue . Den blå farve betyder, at HHX gymnasieuddannelsen  
er orienteret imod business . Selvom du også skal have  
almindelige fag som dansk, historie, sprog og samfundsfag .
Campus Vejle ligger på Boulevarden i Vejle, kun 10 minutters 
gang fra Banegården og med bybussen lige til døren .  
På campus er der, ud over en masse flotte klasseværelser,  
en café og en stor kantine, en sportshal og en butik, hvor  
du kan købe tøj . 

Undervisningen
På HHX Handelsgymnasiet er undervisningen spændende 
og motiverende, fordi den hele tiden er tæt på virkeligheden .  
Den foregår på et højt fagligt niveau, men er samtidig inno-
vativ og projektorienteret, for at lære dig at løse opgaver på 
forskellige måder og i samarbejde med andre . 
I undervisningen medvirker du til projekter som løses for 
eller i samarbejde med virksomheder . Herved lærer du 
noget om den ”virkelige verden” og kan få øje på fremtidige 
karrieremuligheder, allerede mens du går hos os .

Talent
På HHX Handelsgymnasiet har vi fokus på både at støtte og 
udfordre dig, hvis du har mod, interesse og talent til at gøre 
en ekstra indsats inden for et fagligt område . 
Vores talentprogrammer tæller:
• Georg Mohr matematik-konkurrence
• Cambridge-English
• Politisk Talent-program
• DM i Erhvervscase
• Inkubatormiljø for iværksættere
• Internationalt sprogligt diplom i spansk

Sportscollege
Campus Vejle er Team Danmark Uddannelsespartner . 
Campus Vejle Sportscollege er for dig, der ønsker at udøve 
din sport på højt plan samtidig med, at du tager en studen-
tereksamen . Sportscollege samarbejder med en lang række 
sportsklubber omkring træning i de enkelte sportsgrene og 
har egne træningsfaciliteter, som kan bruges i de formid-
dagslektioner, hvor der er træning på skemaet . Herudover 
varetager Campus Vejle sportscollege træning og talent- 
udvikling inden for håndbold (M) og e-sport . 
Campus Vejle Sportscollege tilbyder vi dig at leje en bolig, 
et fællesskab med andre sportsudøvere og muligheden for 
at købe mad til alle måltider . Læs mere om Campus Vejle 
Sportscollege på vores hjemmeside

Sociale liv
Campus Vejle tilbyder dig et aktivt studieliv . Her får du et 
godt socialt fællesskab, foredrag, fælles sportsdag . Der er 
aktive elevråd og der tilbydes studieture til spændende 
steder i Europa eller fjerne destinationer . Du må godt nyde 
det, mens du bliver klogere . Derfor har vi indrettet Campus 
Vejle som en hyggelig café med bløde sofaer, hyggelige 
kroge at fordybe sig og snakke i, masser af grønne planter 
og kunst på væggene . Og vores bland selv-slik på gangen 
er ret populær… Du kan få hjælp i vores lektiecafé, træne i 
Campus Fitness når du er sportscollege elev, spise lækkert og 
sundt i vores nye kantine eller klare shoppetrangen i Campus 
Vejles egen tøjbutik . Det er vigtigt for os, at du har de bedste 
rammer til at lære i .

En international studentereksamen
HHX er en international gymnasieuddannelse, fordi verden 
er international . Som en del af din gymnasieuddannelse får 
du kendskab til verdens økonomi og kultur . Verden inviteres 
løbende ind i klasseværelset som en del af undervisningen . 
Herudover tager hver klasse til udlandet på studietur . 
Du kan også tage en særlig international studentereksamen 
med et internationalt diplom (EBBD), en studieretning med 
3 fremmedsprog og muligheden for at komme i internatio-
nal praktik i 3 uger .

Kom til åbent hus
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 .
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 19-21 .

På HHX på Campus Vejle tilbyder  
vi følgende studieretninger
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Campus Vejle
Særlig tilrettelagt HHX for unge med ASF
Boulevarden 48 · 7100 Vejle · Tlf . 7216 2616 · www .campusvejle .dk

ØKONOMI OG MARKED
Business & Informatics
Virksomhedsøkonomi A + Informatik B 

Du kan læse mere om studieretningen på www .campusvejle .dk

Uddannelsen
Den merkantile studentereksamen (HHX) tages på tre år . 
Den retter sig mod unge, der er interesseret i forretningslivet 
samt politiske og kulturelle forhold i Danmark og resten af 
verden . Som ASF-elev er man på forhånd placeret på studie-
retningen “Business & Informatics”, hvor studieretningsfagene 
er Virksomhedsøkonomi A og Informatik B . Eleverne skal 
igennem et grundforløb, hvor der både fokuseres på det fag-
lige og på afklaring af deres personlige ressourcer i forhold til 
det at gå på en HHX-uddannelse .

Udover studieretningsfagene undervises eleverne i de sam-
me fag som de andre HHX-elever på samme studieretning . 
I ASF-klassen tager vi særlige hensyn . Der er maksimalt 12 
elever i klassen, og de fysiske rammer tilpasses elevernes 
særlige behov . De fleste af timerne læses i klassen, mens 
nogle af valgfagene læses sammen med de andre HHX-ele-
ver . Der arbejdes i vid udstrækning med IT i undervisningen . 
Al undervisningsmateriale og lektionsplaner mv . vil være 
tilgængelig online .

ASF- eleverne kan, lige som de andre elever på Campus Vejle, 
vælge at deltage i fester, ture og udvalg, hvis de har lyst .
Alle lærere og vejledere, der skal have med klassen at gøre, 
får målrettede kurser . Desuden er der tilknyttet en mentor 
til klassen .  Med en studenterhue fra Handelsgymnasiet kan 
eleven søge ind på mere end 240 videregående uddannelser 
i Danmark .

Optagelse på uddannelsen
Elever kan ansøge om optagelse i ASF-klassen på HHX, når 
eleven er diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse .
Beslutningen om optagelse vil ske på baggrund af en visitati-
onssamtale på Campus Vejle . 

I visitationen vurderes det blandt andet, om eleven har 
tilstrækkelige faglige forudsætninger i dansk, engelsk og 
matematik . Det er ikke et krav, at eleven har gennemført 
folkeskolens afgangsprøve i alle fag . I visitationen deltager 
vejledere fra Handelsgymnasiet og fagpersoner med erfaring 
inden for ASF .

Om skolen
Campus Vejle er Trekantområdets største udbyder af 
ungdomsuddannelser og tilbyder bl .a . HHX, HF, EUD og 
EUX-Business .  Derudover har vi mere end 10 års erfaring 
med undervisning af unge med Aspergers syndrom på vores 
AspIT og AspIN uddannelser .

Indmeldelse og yderligere information
Kontakt Jacob Lund på tlf 4128 8310 eller på mail  
jlu@campusvejle .dk . Du er til enhver tid velkommen til at 
besøge os – ring til Jacob for at aftale tidspunkt .

På HHX på Campus Vejle tilbyder vi følgende 
studieretning for unge med ASF
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ØKONOMI OG MARKED
Økonomi
Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A

Marketing
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A

Global økonomi
International økonomi A + Afsætning A

Marketing & Innovation
Afsætning A + Innovation B 

Matematik & Økonomi 
Matematik A + Virksomhedsøkonomi A

SPROG
Tysk A/B + Engelsk A

VALGFAG
A-niveau:   Matematik, tysk, afsætning, international økonomi,  

virksomhedsøkonomi
B-niveau:  Erhvervsjura, innovation
C-niveau:   Innovation, design, finansiering, kulturforståelse,  

mediefag, markedskommunikation, psykologi, idræt, 
organisation

HHX i Skanderborg er en del af Skanderborg-Odder Cen-
ter for Uddannelse, der tilbyder områdets største samlede 
udbud af uddannelser til unge og voksne . Skolen ligger på 
Campusområdet i Højvangen i Skanderborg, hvor busserne 
kører lige til døren . Vi er innovative og dynamiske i vores til-
gang til uddannelse, og vores undervisning er af høj kvalitet .  

HHX - åbner døre
Vil du gerne arbejde med reklame, marketing eller kommu-
nikation? Vil du læse videre inden for økonomi, fx HA/cand .
merc . eller finansøkonom? Kunne du tænke dig at arbejde i 
udlandet i en international virksomhed? Eller drømmer du 
om at starte egen virksomhed? HHX giver dig mulighed for 
at virkeliggøre dine drømme og ambitioner og giver adgang 
til næsten alle samfundsfaglige, økonomiske og humanisti-
ske uddannelser . 
På HHX har vi 4-6 klasser pr . årgang . Der er et trygt og godt 
miljø på skolen, hvor elever og lærere kender hinanden .  
Det åbne og trygge miljø afspejler sig bl .a . i skolens gode 
nationale karakterplacering .

Et godt studiemiljø
Undervisningen tilrettelægges med varierede arbejdsformer, 
fx klasseundervisning, blokdage og projektarbejde i grupper . 
Derudover vil der være tilbud om en række oplevelser i skole-
regi, bl .a . virksomhedsbesøg, foredrag, kulturelle arrange-
menter, ekskursioner og morgensamlinger . Der er stort fokus 
på skolens sociale miljø og trivsel . Vi har temafester, tossede 
torsdage, togaklædte 3 . g’ere og mange andre sjove og gode 
traditioner . Derudover er der stort fokus på, at alle elever kla-
rer sig godt og får den nødvendige støtte og vejledning . 

Fag
Ud over alment dannende fag byder HHX på nye, spænden-
de fag som fx afsætning, virksomhedsøkonomi, international 
økonomi, informatik og erhvervsjura . Alle studieretninger har 
engelsk og dansk på A-niveau . Som 2 . fremmedsprog kan du 
vælge mellem tysk fortsættersprog på B-niveau eller spansk 
begyndersprog på A-niveau .

Internationalisering og studierejser
Vi er meget ambitiøse med internationalisering . I 1 .g går 
turen til København, og i 2 .g er der en bæredygtig rejse fx  
til Berlin . I 3 . g er der bla . mulighed for rejser til fx Kina og  
Irland . Hvis du gerne vil arbejde et år i udlandet efter HHX,  
kan vi hjælpe dig med at finde en praktikplads bl .a . i Tysk-
land . Ifm internationalisering og studierejser tages der  
forbehold for corona-situationen . 

Studiecamp
Efter skoletid kan du deltage i studiecamp 1-2 gange om 
ugen . Her kan du arbejde med dine lektier og få hjælp af 
skolens lærere eller dygtige 3 .g-elever .

Udfordringer til unge talenter
Vi har særlige aktiviteter i både 1 ., 2 . og 3 . g for fagligt stærke 
elever, der søger ekstra udfordringer . Udvalgte elever kan 
deltage i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) og Projekt 
Forskerspire . I 3 . g kan elever tilmelde sig såvel Master Class 
i fag på et højt niveau samt Nordic SAC konferencen, hvor 
eleverne introduceres til internationale, videregående studier .

Elitesport
For elever, der er tilknyttet fx SHEA, FC Skanderborg eller har 
en TeamDanmark godkendelse, kan vi tage særlige hensyn, 
så du kan få hverdagen med både sport på højt plan og 
uddannelse til at hænge sammen .  

Åbent hus
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 9 .30 på 
SCU, Højvangens Torv 2, Skanderborg .

Studieretninger

Handelsgymnasiet HHX
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2 · 8660 Skanderborg · Tlf . 8793 3020 · www .scu .dk
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En fremtidssikret studentereksamen
Hvad drømmer du om? Måske vil du en dag arbejde med 
marketing, økonomi, salg, ledelse eller jura . Eller måske 
drømmer du om en fremtid med sprog og internationale 
oplevelser . Eller måske ved du ikke det endnu . Uanset hvad 
du drømmer om, får du en bred merkantil studenterek-
samen, der giver dig de bedste muligheder for din videre 
uddannelse og karriere . HHX giver minimum adgang til over 
200 uddannelser! 

Stor og moderne skole
Det er en fordel for dig, at vi er en stor og moderne uddan-
nelsesinstitution . Det giver et rummeligt og inspirerende 
uddannelsesmiljø med mange studieretningsmuligheder, 
nyeste undervisningsudstyr, kantine samt gratis adgang til 
fitness, hal og E-sport i hverdagen . Vi har en stor gymnasie- 
afdeling i Randers med i alt ca . 800 elever . Og så er vi en del 
af Tradium, en af Danmarks største erhvervsskoler med ca . 
3000 elever . HHX indgår i Tradiums Campus for hhx og htx 
med fælles valgfag og projekter .

Fedt studiemiljø
Hos os finder du et fedt studiemiljø, hvor du både får kund-
skaber og venner for livet! Du får en afvekslende undervisning 
– fra traditionelle klassetimer til tværfagligt projektarbejde . Vi 
har meget samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesin-
stitutioner, både her og i udlandet, og der er rige muligheder 
for fx studieture og udvekslingsophold . Hverdagen krydres 
med fællesarrangementer, idrætsdage, galla, fredagscaféer 
og fester . Samtidig er det aktive elevråd med til at øge ele-
vernes daglige medbestemmelse . Vi ved, at det sociale også 
er afgørende for indlæringen . 

Randers ElitesportsCollege
På det prisbelønnede ElitesportsCollege har du mulighed for 
at tage en HHX samtidig med, at du dyrker din sport på højt 
niveau . Gennem mange år er vores stab blevet specialister på 

området . Du får samme muligheder og fag som alle andre 
gymnasieelever . Du har morgentræning tirsdag og torsdag .  
Vi samler vores elitesportselever i én klasse, hvilket giver  
et fantastisk sammenhold og dynamik . Læs mere på  
tradium .dk/media/2552/hhx-randers_elitesportscollege .pdf 
 
HHX med international profil
Du kan hos os vælge internationale studieretninger med op 
til 3 sprog på A-niveau eller en engelsksproget studieretning  
Global Studies, hvor du får undervisning på engelsk i de 
fleste fag . De internationale studieretninger byder også på 
studieture og undervisning i udlandet alle tre år . Afhængig af 
studieretningsvalg rejser man til Kina, USA, England, Spanien,  
Frankrig eller Tyskland, hvor vi har vores samarbejdsskoler .

Videregående uddannelser
Efter HHX kan du tage en lang videregående uddannelse  
på universitet eller andre kortere eller mellemlange uddan-
nelser, som passer til netop dine drømme . 

Åbent hus
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 16-19 .
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19 .
Rådmands Boulevard 19, 8900 Randers C .
Eller kontakt skolen for vejledning og en rundvisning . Vi står 
parat til at hjælpe dig med at blive afklaret om din uddan-
nelse og fremtid!

Tradium
Handelsgymnasiet
Rådmands Boulevard 19 · 8900 Randers C · Tlf . 7011 1010 · www .tradium .dk

FØLG OS!
Følg med i vores spændende hverdag på vores facebook-side, 
www .facebook .com/tradiumhhx/ eller tjek vores mange  
studieretninger på www .tradium .dk . 
Læs fx mere om vores nye studieretninger Bæredygtig Vækst  
og Juralinjen . 
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På Learnmark Gymnasium HHX kan du vælge mellem  
8 studieretninger indenfor:
• Økonomi 
• Innovation
• Marketing
• Global Studies

Læs mere om studieretninger og valgfag på  
www.learnmark.dk/hhx

HHX - fokus på økonomi, sprog, markedsføring  
og innovation
Kan du svare ja til nogle af disse udsagn, så er Learnmark 
Gymnasium HHX det oplagte valg for dig!
•  Jeg drømmer om at starte min egen virksomhed .
•  Jeg kunne tænke mig at arbejde med økonomi eller  

markedsføring i en international virksomhed .
•  Jeg vil gerne samarbejde med virksomheder om  

udvikling af et produkt .
•  Jeg er vild med sprog som fx kinesisk, tysk, fransk,  

engelsk eller spansk .
•  Jeg interesserer mig for aktiehandel og de love,  

der styrer samfundet .
•  Jeg vil både være fagligt stærk og have gode studie- 

kompetencer, inden jeg fortsætter på en videregående 
uddannelse .

Eleverne fortæller om det særlige på HHX

International økonomi
”I faget international økonomi får vi meget større forståelse 
for, hvad der sker i fx Kina og EU – og det er god viden, når 
man gerne vil arbejde med handel i internationale virksom-
heder .” Kristine

Innovation
”I innovation starter vi rigtige virksomheder, hvor vi fx skal få 
100 kr . til at yngle . Vi deltager også i nationale og internati-
onale konkurrencer, hvor vi udvikler nye produkter i kampen 
om at vinde bl .a . pengepræmier .” Thomas

Erhvervsjura
”I faget erhvervsjura arbejder vi med love og regler for både 
virksomheder og private . Det kan fx være erstatningsret eller 
arbejdsansvar . Vi får en god baggrundsviden, som vi kan 
bruge i de andre HHX-fag, og når vi selv handler eller læser 
nyheder .” Maya 

Afsætning
”I afsætning har vi lært forskellige strategier til, hvordan man 
markedsfører og sælger et produkt til en bestemt målgrup-
pes behov . Jeg bruger en del viden fra faget i den virksom-
hed, jeg har startet, mens jeg har gået på HHX .” Markus 

Psykologi
”Psykologi er megaspændende, fordi jeg kan bruge min 
viden om menneskers adfærd – også i fag, hvor vi arbejder 
med salg og markedsføring .” Kathrine

Kinesisk 
”Jeg har kinesisk, fordi det er et sprog, der er fremtid i, hvis 
man vil arbejde inden for international handel . Timerne er 
sjove, hvor vi både skal lære at tale sproget og at skrive og 
læse omkring 200 tegn . Jeg glæder mig, til vi skal på studie-
tur til Kina . Det bliver spændende at afprøve det, vi har lært .” 
Sarah

Studierejser 
På Learnmark Gymnasium HHX har du mange muligheder 
for at komme på studierejser – både i Danmark og udlandet .
I 2 . g kan du bl .a . vælge mellem:
•  3 ugers collegeophold i Seattle, USA, eller studietur til  

New York .
•  1 uges studietur til et engelsksproget land i Europa .

I 3 . g kan du komme på sprogrejse, hvis du har spansk, tysk, 
fransk eller kinesisk på A-niveau .

Opfind og start virksomhed
På HHX arbejder du med innovation og iværksætteri, hvor du 
får mulighed for at deltage i
•  messer, hvor du konkurrerer om at have den bedste idé
•  iværksættermiljøet StartUp, hvor du får hjælp til at starte 

din egen virksomhed .  

Sportscollege Horsens 
Vil du kombinere sport og uddannelse, kan du gå på 
Sportscollege Horsens, mens du går på HHX . Læs mere på 
www .schorsens .dk

Infomøde 
Torsdag 20 . januar 2022 kl . 19-21 .

Studieretninger

Learnmark Gymnasium
HHX
Stadionsvej 2 · 8700 Horsens · Tlf . 8816 3600 · www .learnmark .dk/hhx
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HHX Business Economics
Matematik A + Virksomhedsøkonomi A

HHX Business Management
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A

HHX Global Marketing
Marketing A + International Economics A

HHX Innovation
Afsætning A + Innovation B

HHX International Politics
Afsætning A + International økonomi A

HHX Global Communication 
Fransk A/Spansk A + Tysk B

HHX Digital Design and Society 
Informatik A + International økonomi A

Forbehold for ændringer
Alle elever på Aarhus Handelsgymnasium har dansk og engelsk  
på A-niveau og matematik på minimum B-niveau .

LÆS MERE
Aarhus Handelsgymnasium er en del af Aarhus Business Col- 
lege. Læs mere om de forskellige studieretninger på aabc.dk

Vil du have en international, samfundsfaglig og moderne  
studentereksamen? Så er HHX – Aarhus Handelsgymnasium  
noget for dig . Gennem tre år gør vi vores bedste for at ud-
danne dig til en global fremtid . Du udvikler dine samfunds-
faglige, sproglige, innovative og internationale kompetencer, 
mens du vokser i et spændende studiemiljø . Aarhus Handels- 
gymnasium er med cirka 2 .000 elever det største gymnasium 
i Aarhus . Eleverne er fordelt på to afdelinger – én i Viby og  
én i Risskov .

Skolen og undervisningen
På HHX tager fagene udgangspunkt i virkelighedsnære pro-
blemstillinger . Det bliver spændende og relevant at lære, når 
vi har en tæt kobling til erhvervslivet og samfundet generelt . 
Du vil møde varierede arbejdsformer, som gør dig bedre til 
at arbejde selvstændigt og sammen med andre - og digitale 
undervisningsmaterialer er en naturlig del af hverdagen .
Målet er at styrke din personlige og faglige udvikling . Både 
de uddannelsesmæssige og sociale rammer er vigtige på 
Aarhus Handelsgymnasium . De tre år byder på bl .a . studie-
rejser, virksomheds- og teaterbesøg, kulturelle aktiviteter 
og spændende input fra eksterne oplægsholdere . Begge 
afdelinger har elevråd, som arrangerer fredagscafé, foredrag, 
politiske møder og fester .

Studieretninger
Når du begynder på Aarhus Handelsgymnasium, har du 
et tre-måneders grundforløb, hvor du bliver introduceret 
til uddannelsens fagområder . Først herefter skal du vælge 
studieretning . Alle studieretninger på Aarhus Handelsgym-
nasium har engelsk på A-niveau og matematik på minimum 
B-niveau . På studieretningen HHX Global Marketing under- 
viser vi på engelsk i fagene Marketing og International  
Economics .

Talent
Aarhus Handelsgymnasium giver dig mulighed for at udfol-
de dine særlige interesser og talenter inden for bl .a . sprog og 
iværksætteri . Du kan deltage i sprogrejser og -kurser og få et 
internationalt certifikat . Du kan gå efter førstepladsen i DM i 
Nationaløkonomi eller Erhvervscase, og du kan bringe dine 
evner i spil i Young Enterprise og Start-up camps . Vi samar-
bejder også med Akademiet for Talentfulde Unge .

Fag
På HHX møder du fag, du allerede kender fra grundskolen 
som dansk, matematik, samfundsfag og historie . Du får også 
nye fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, international 
økonomi og erhvervsjura .

Elitesport og uddannelse
På Aarhus Handelsgymnasium kan du kombinere en elite-
sportskarriere med din uddannelse, hvis du har en sportslig 
godkendelse fra Team Danmark eller ESAA .

Videreuddannelse
Efter HHX kan du fortsætte på en videregående uddannelse 
på universitetet . Du kan også vælge en mellemlang eller kort 
uddannelse – det vigtigste er, at døren til verden står åben .

Åbent hus
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 16-19, Viby .
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 16-19, Risskov .
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10-12, Risskov .

Studieretninger

Aarhus Handelsgymnasium
Vejlby Centervej 50 · 8240 Risskov · Tlf . 8936 3800 · www .aabc .dk
Viemosevej 1 · 8260 Viby J · Tlf . 8936 3450 · www .aabc .dk
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ØKONOMI OG MARKED
Business og Finans 
Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A (+ Finansiering)

Marketing 
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A

Global
International økonomi A + Afsætning A

People, Profit, Planet
International økonomi A + Afsætning A

Jura 
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A (+ Erhvervsjura B)

SPROG
International
Spansk A + Tysk B

VIGTIGT 
Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets 
hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

På VID Gymnasier – HHX Grenaa har vi fem studieretninger . 
Her ud over har vi to College-tilbud . Vi er en del af VID Gym-
nasier og ligger centralt i Grenaa med gode busforbindelser, 
der sammen med Letbanen gør skolen til et oplagt sted at 
tage sin uddannelse for alle, der bor på Djursland .

På Business og Finans elsker vi alt, der har med penge at 
gøre .  Du skal lære, hvordan du kan tjene mange af dem og 
forstå den verden, som pengene formerer sig i . Erhvervslivet, 
finanssektoren og drift af egen virksomhed er det univers, 
som vi belyser og skal lære at forstå .

På Marketing er vi nytænkende .  Vi finder på produkter og 
løsninger, der gør verden lidt lettere, sjovere eller bedre . Vo-
res ideer skal kunne føres ud i virkeligheden . Derfor lærer du 
at stifte, udvikle og drive virksomhed .

På Global handler det om verdenssamfundet . Vi har de store 
briller på og kigger ud i verden . Vi ser på, hvordan landes 
økonomier flyder sammen og påvirker hinanden . Vi arbejder 
med virksomheder på det internationale marked og gør dig 
klog på, hvordan man som dansk virksomhed får succes på 
det globale marked .

People, profit, planet er en yderst aktuel og relevant stu-
dieretning, der giver dig indsigt i, hvordan der kan skabes 
en bedre fremtid med fokus på klima og bæredygtige 
løsninger . En bæredygtig fremtid er et fælles ansvar, som 
vi alle er nødt til at bidrage til som individer, virksomheder 
og samfund – på såvel nationalt som internationalt plan . På 
studieretningen People, Planet, Profit opøver du kompeten-
cer til, hvordan du og virksomheder bedst bidrager til denne 
udvikling mod en bedre fremtid . 

Juralinjen er en relevant og virkelig spændende studieret-
ning, der har mange fordele for dig som person og for din 
fremtidige karriere . Juralinjen giver dig en uddannelse, der 
åbner utallige muligheder . Den er et godt springbræt til dig, 
der vil læse fx jura, samfundsfag, statskundskab, økonomi 
eller nogle af de mange uddannelser på akademierne .

Brazil Football College er for ambitiøse fodboldspillere – 
både piger og drenge . Du kan både bo på college eller være 
dagelev og bo hjemme . Der er 3-4 træningspas om ugen 
med professionelle brasilianske trænere og træningstur til 
Brasilien . På HHX får du gode forudsætninger for at fortsætte 
som træner, sportsøkonom eller sportsdirektør .

Det er på Game College, at du kan få tid og rammerne til 
at dyrke din ambition om at blive professionel eSport- ud-
øver sammen med ligesindede elever . Der er indlagt 8 til 10 
timers eSports træning i gennemsnit pr . uge .

Undervisningen
På VID Gymnasier – HHX Grenaa sætter vi din læring ind i 
en virkelighedsnær sammenhæng . De kompetencer, du får 
i løbet af uddannelsen, kan anvendes direkte på enten en 
videregående uddannelse eller i et job . Vores undervisere 
kan se ud over eget fag og sætte det ind i virkelighedsnær 
ramme ved for eksempel at løse opgaver for kommuner, 
virksomheder og institutioner .

Skolemiljø
Vi har et sprudlende studiemiljø med et aktivt elevråd, der 
sikrer dig indflydelse på skolen, og det er elevrådet, der 
arrangerer fester, fredagscafé og fællessamlinger . Uden for 
skoletid er der adgang til værksteder og mulighed for at 
deltage i forskellige fritidsinteresser .

Kontakt
Du er altid velkommen til at ringe på tlf  . 8758 0400 for at  
få svar på spørgsmål . Du kan også aftale tid hos en studie- 
vejle- der og besøge os med eller uden dine forældre .

Åbent hus
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18 og 
lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14 er der åbent hus  
og infomøder på VID Gymnasier på N . P . Josiassens Vej  
og på Campus Djursland, Ydesvej 4 i Grenaa .

Studieretninger

VID Gymnasier
HHX Grenaa
N . P . Josiassens Vej 44E · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 0400 · www .vidgymnasier .dk
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VID Gymnasier
HHX Rønde
Skrejrupvej 9b · 8410 Rønde · Tlf . 8758 0400 · www .vidgymnasier .dk

ØKONOMI OG MARKED
Business og Finans 
Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A (+ Finansiering)

Marketing 
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A

Global
International økonomi A + Afsætning A

People, Profit, Planet
International økonomi A + Afsætning A

Jura 
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A (+ Erhvervsjura B)

SPROG
International
Spansk A + Tysk B

VIGTIGT 
Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets 
hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

VID Gymnasier – HHX Rønde er et forholdsvist nyt gymnasi- 
um  . Vi bor i vores egne bygninger ved Rønde Idrætscenter, 
der er et af regionens mest moderne af slagsen . Vi lægger 
vægt på samvær og undervisning med udgangspunkt i
et godt og trygt miljø . Herudover spiller aktivitet, sport og 
bevægelse en betydelig rolle på skolen . Da skolen er lille, 
kommer lærere og studerende tæt på hinanden .
På VID Gymnasier – HHX Rønde har vi 5 studieretninger:

På Business og Finans elsker vi alt, der har med penge at 
gøre .  Du skal lære, hvordan du kan tjene mange af dem og 
forstå den verden, som pengene formerer sig i . Erhvervslivet, 
finanssektoren og drift af egen virksomhed er det univers, 
som vi belyser og skal lære at forstå .

På Marketing er vi nytænkende .  Vi finder på produkter og 
løsninger, der gør verden lidt lettere, sjovere eller bedre . Vo-
res ideer skal kunne føres ud i virkeligheden . Derfor lærer du 
at stifte, udvikle og drive virksomhed .

På Global handler det om verdenssamfundet . Vi har de store 
briller på og kigger ud i verden . Vi ser på, hvordan landes 
økonomier flyder sammen og påvirker hinanden . Vi arbejder 
med virksomheder på det internationale marked og gør dig 
klog på, hvordan man som dansk virksomhed får succes på 
det globale marked .

People, profit, planet er en yderst aktuel og relevant stu-
dieretning, der giver dig indsigt i, hvordan der kan skabes 
en bedre fremtid med fokus på klima og bæredygtige 
løsninger . En bæredygtig fremtid er et fælles ansvar, som 
vi alle er nødt til at bidrage til som individer, virksomheder 
og samfund – på såvel nationalt som internationalt plan . På 
studieretningen People, Planet, Profit opøver du kompeten-
cer til, hvordan du og virksomheder bedst bidrager til denne 
udvikling mod en bedre fremtid . 

Juralinjen er en relevant og virkelig spændende studieret-
ning, der har mange fordele for dig som person og for din 
fremtidige karriere . Jura påvirker nemlig alles hverdag og 
har stor betydning for de fleste job . Juralinjen giver dig en 
uddannelse, der åbner utallige muligheder . Den er et godt 
springbræt til dig, der vil læse fx jura, samfundsfag, stats-
kundskab, økonomi eller nogle af de mange uddannelser på 
akademierne . 

Undervisningen
Det er sjældent, at to uger på VID Gymnasier – HHX Rønde 
ligner hinanden . Vi kan rigtigt godt lide at komme ud af 
skolen og afprøve vores faglighed i det omkringliggende 
samfund . Desuden arrangerer vi i skoletiden idrætsdage og 
fællesarrangementer med gæsteforelæsere udefra . Studie- 
ture er en vigtig del af livet på VID Gymnasier – HHX Rønde . 
Vi rejser mindst én gang om året kulminerende med en stor 
tur på tredje år . Turene er tidligere gået til Dubai, Indien, 
Qatar, Kina og USA  . Herudover tager vi ofte ud af huset på 
ekskursioner og virksomhedsbesøg i Danmark  .

Skolemiljø
VID Gymnasier – HHX Rønde er en skole, hvor aktiviteter som   
lektiecafé, sport og foredrag foregår på tværs af klasserne  . Vi 
holder også en del fester med DJ’s, lokale eller kendte bands 
og kunstnere . Inddragelse af de studerende er en vigtig del 
af dagligdagen, og du får her en unik chance for at påvirke 
udviklingen og opbygge traditionerne på et nyt gymnasium, 
hvor rammerne er vide og mulighederne mange . Sammen 
med en ungdommelig og meget engageret lærerstab er du 
således med til at sætte dagsordenen for tre spændende år .

Sport og aktiviteter
På VID Gymnasier – HHX Rønde behøver du ikke vælge mel-
lem sport og uddannelse . Vi bakker op om, at du stadig kan 
være aktiv, selvom du bruger mange timer på skolen . Du kan 
vælge mellem to sportslinjer: Håndboldlinjen og fodboldlinjen .

Kontakt
Du er altid velkommen til at ringe på tlf . 8758 0400 for at få 
svar på spørgsmål . Du kan også aftale tid hos en studievejle-
der og besøge os med eller uden dine forældre .

Åbent hus
Torsdag den 20 . januar 2022 kl . 16  .30-18 . 
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14 .

Studieretninger
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Tradium
Teknisk Gymnasium
Vester Allé 26 · 8900 Randers C · Tlf . 7011 1010 · www .tradium .dk

Ud i verden
Hvis du vil udvikle dig selv, din viden og indsigt i verden –  
så er Tradium teknisk gymnasium i Randers den perfekte  
uddannelse . Med en teknisk studentereksamen er du klædt 
godt på, uanset om du vil være læge, ingeniør, spiludvikler, 
fysiker, sygeplejerske, arkitekt – eller noget helt andet . Hos 
os fortsætter mere end 80% af eleverne på en videregående 
uddannelse!

Funktionelle rammer 
Gymnasiet er en moderne og velfungerende ramme for ca 
300 elever . Ud over almindelige klasseværelser har vi et stort 
fællesrum, gruppearbejdspladser, laboratorier og Futurelab 
med 3d-printere, laserskærer og VR-udstyr, samt idrætshal 
og veludstyret fitnessrum der også må benyttes uden for 
skoletiden .

Naturvidenskabeligt, men også... 
Der er fokus på naturvidenskab, teknologi, design og kom-
munikation, men som på andre gymnasier får du en bred 
viden om sprog, kultur, verden og det samfund, du er en del 
af . På den måde bliver du i stand til at foretage kvalificerede 
valg i en moderne, global verden .

Teori i praksis 
Som noget helt specielt for Teknisk Gymnasium får du tvær-
faglige projektfag, der bygger på innovation og selvstændig  
projektstyring . Faget ”Teknologi” har du 2 eller 3 år afhængig 
af studieretning . Her arbejder du med virkelighedsnære pro- 
blemstillinger fx med udgangspunkt i FNs Verdensmål, og 
anvender viden fra eksempelvis biologi, kemi og fysik til at 
udvikle produktløsninger i skolens laboratorier og værksteder . 
På 3 . år skal du vælge ”Teknikfag” – et projektfag, hvor du 
fordyber dig og arbejder med konkrete problemstillinger 
inden for det område du har valgt . Du kan frit vælge mellem 
følgende områder: Arkitektur og byggeri, Molekylærtekno- 
logi, Robotteknologi samt Digitalt design . 
 
Kommunikation og informatik 
Viden om it og kommunikation får stigende betydning på 
alle samfundsområder . Derfor har vi i Informatik og Kommu-
nikation/IT, fokus på netop krydsfeltet mellem det kommuni-
kative, det digitale og det kreative . Der arbejdes med digitalt 
design, udvikling af  computerspil og apps – og med et helt 
naturligt globalt perspektiv . .

''Ud af boksen'' 
Uanset om du vil arbejde med arkitektur, design, robottek-
nologi, bioteknologi eller noget helt andet, så vil din evne til 
at tænke ”ud af boksen” blive udfordret, særligt i de mange 
tværfaglige projektforløb som har kreativitet og innovation 
som både afsæt og mål .

Særlige aktiviteter 
I de første uger af grundforløbet lærer du skolen og de 
andre elever at kende . Du skal på en introtur sammen med 
de andre grundforløbselever og du bliver præsenteret for 
fag og arbejdsformer . Derudover har vi mange arrangemen-
ter og traditioner; fredagscafé, LAN-party, galla, filmklub, 
e-sport, idrætsdag, julerevy, fester etc . Du vil også komme på 
ekskursioner og studietur til udlandet . Vi er aktive i nationalt 
og regionalt talentarbejde fx SubUniversity, og vi deltager i 
forskellige konkurrencer fx EM i Science, Georg Mohr . Unge 
Forskere og hvert år deltager vi i Dansk Natur- 
videnskabs Festival . 

Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte studievejlederne på  
e-mail jal@tradium .dk eller oa@tradium .dk eller se på vores 
hjemmeside www .tradium .dk .

Åbent hus 
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 16-19 .
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19 . 
Vester Allé 26, Randers C . 

Studieretninger

Science+
Fysik A + Matematik A
Kemi A + Matematik A

IT-Science 
Informatik B + Matematik A

Bioscience 
Bioteknologi A + Matematik A
Bioteknologi A + Idræt B

Innovation & Design
Teknologi A + Design B

International
Teknologi A + Design B

Media & Game Design 
Kommunikation/IT A + Design B

VALGFAG
A-niveau: Engelsk, matematik, fysik, kemi, teknologi
B-niveau: Biologi, samfundsfag
C-niveau:  Idræt, innovation, mediefag, programmering,  

psykologi, tysk

VIGTIGT 
Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets 
hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!
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VID Gymnasier
HTX Grenaa
N . P . Josiassens Vej 44E · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 0400 · www .vidgymnasier .dk

NATURVIDENSKAB
Sportslinjen
Bioteknologi A + Idræt B

Klimalinjen
Biologi B + Matematik A

Medicin og sundhedslinjen
Biologi B + Matematik A

TEKNOLOGI
Designlinjen
Teknologi A + Design B

Bæredygtighedslinjen
Teknologi A + Design B

KOMMUNIKATIONSTEKNIK
GameArt
KomIT A + Design B
 
GameIT
KomIT A + Programming B

VIGTIGT 
Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets 
hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

VID Gymnasier – HTX er gymnasiet for naturvidenskab,  
teknologi og design . Vi har en ligefrem omgangsform og  
et fællesskab med HHX, som vi bor sammen med . Hertil 
kommer Game College, der tiltrækker studerende fra hele 
landet til vores studielinjer med fokus på grafisk design og 
programmering inden for computerspil . Vi bor centralt i 
Grenaa med gode busforbindelser, der sammen med Let- 
banen gør skolen til et oplagt sted at tage  sin uddannelse 
for alle, der bor på Djursland .

Linjer på VID Gymnasier, HTX
På VID Gymnasier har du mulighed for at tage en HTX kom-
bineret med din passion inden for et specifik fagområde . Vi 
udbyder seks linjer, som er design, klima, sport, medicin og 
sundhed, bæredygtighed samt spillinjerne på Game College . 

På Sportslinjen får du mulighed for både at skabe det rigtig 
faglige fundament målrettet drømmestudiet, samtidig med 
at du kan motionere og dyrke dine sportslige interesser . En 
sund balance der styrker læring, motion og sammenholdet i 
klasserne . 

På Game College dyrker du din passion for udviklingen af 
spil Du kan vælge mellem vores kreative Game Art-studie-
linje eller den tekniske linje på Game IT .  Her modtager du 
ekstra undervisning i alt lige fra game engines til koncept art . 
Du får studieture på alle tre årgange, hvor turen på tredje år 
er et fire ugers ophold i USA, med sparring fra nogle af de 
største spilvirksomheder i verden . 

Medicin og sundhed er for ambitiøse unge som brænder for 
en fremtid inden for lægeverdenen eller medicinalindustrien . 
Du er nysgerrig på kroppens fysiologiske sammensætning og 
kemiske reaktioner i medicin . 

På Klimalinjen elsker vi klimaet, biologi, naturen og dyrelivet, 
og linjen er for dig, der vil spille en afgørende rolle for sikrin-
gen af biodiversitet og klima for fremtiden . 

Bæredygtighedslinjen er for dig, der drømmer om at blive 
fremtidens grønne og bæredygtige ingeniør eller måske 
arkitekt . Du vil tage et ansvar for at sikre fremtidens klima og 
elsker innovation . Du vil gerne videreudvikle egne ideer og 
drømme og du brænder for at arbejde i værksteder . 

På Designlinjen kan du dyrke, udvikle og designe fra morgen 
til aften . Du kan dygtiggøre dig gennem dine hænder og 
nyde at fordybe dig i et materiale . Værkstederne i tekstil og 
træ vil indbyde til, at du kan skabe og finde inspiration alene 
og sammen med andre samtidig med, at du får en højere 
teknisk studentereksamen .

Undervisningen
I den daglige undervisning fylder gruppe- og projektarbejdet 
rigtig meget . Her vil du beskæftige dig med problemstillin-
ger fra den virkelige verden, ofte i samarbejde på tværs af 
årgange og uddannelser . Koblingen til den virkelige verden 
kommer særligt til udtryk, når vi i perioder tager undervisnin-
gen ud af klasselokalet . Vi vil se teori anvendt i praksis, men 
det tunge stof i klasselokalet er selvfølgelig en forudsætning, 
og  har du svært ved at gribe lektierne an, kan du få kompe-
tent vejledning og hjælp til opgaverne i vores lektiecafé .

Skolemiljø
Vi har et sprudlende studiemiljø med et aktivt elevråd, der 
sikrer dig indflydelse på skolen, og det er elevrådet, der 
arrangerer fester, fredagscafé og fællessamlinger . Uden for 
skoletid er der adgang til værksteder og mulighed for at 
deltage i forskellige fritidsinteresser .

Åbent hus
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18 . 
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14 .
Du er altid velkommen til at ringe på tlf . 8758 0400 for at  
få svar på spørgsmål . Du kan også aftale tid hos en studie- 
vejleder og besøge os med eller uden dine forældre .

Linjer på VID Gymnasier, HTX
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AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
– en del af AARHUS TECH
Dollerupvej 2 · 8000 Aarhus C · Tlf . 8937 3533 · aarhusgym .dk/aarhusc

Du kan læse om vores udbud af studieretninger for skoleåret 
2022/2023 på aarhusgym.dk/aarhusc

På AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C får du en enestående 
mulighed for at gå på HTX i hjertet af byen .

Kreativitet og innovation
Hos os lærer du ikke teori ”for sjov” – vi synes nemlig, det er 
vigtigt, at du får lov til at bruge din viden i praksis . Derfor 
arbejder vi meget med projektforløb, hvor du skal tænke i 
nye baner, når vi forsøger at skabe løsningerne på aktuelle 
udfordringer i verden .

”Det er en god og spændende skole . Du lærer at bruge  
kreativitet i en relevant og virkelighedsnær sammenhæng, 
både selvstændigt og i grupper .”
Amalie, tidligere elev AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C

Teknologi – ud af boksen og ind i virkeligheden
Teknologifaget er helt specielt for teknisk gymnasium . Her 
fokuserer vi på produktudvikling og projektstyring, og un-
dervisningen foregår i en blanding af kreative værksteder, fx 
makerspace, mediaspace og laboratorier . Du laver et konkret 
produkt, som tager udgangspunkt i en virkelig problemstil-
ling . Du får selvfølgelig undervisning i fx materialers egen-
skaber og idéudvikling, så du er klædt ordentligt på til at 
tænke ud af boksen . Et projekt kan fx munde ud i en robot, 
en ernæringsrigtig energibar eller en banebrydende app, 
afhængigt af hvilket fagligt område du synes er interessant .

Fællesskab, fester og andre aktiviteter
Du lander blødt som ny elev på AARHUS GYMNASIUM, 
Aarhus C . Vi gør meget ud af at tage godt imod nye elever, 
bl .a . har vi tutorordning og fælles aktiviteter, som sikrer, at du 
føler dig velkommen fra start . Vi afholder jævnligt fredags-
caféer og elevfester, og så skal du selvfølgelig også med 
klassen ud i verden på studietur på 2 . år .
Sammenholdet er også stærkt på tværs af årgange – fx  
hjælper ældre elever med hjælp og støtte i vores lektiecafé . 

Gå på en skole, som ser ud i verden
Den daglige undervisning foregår som klasseundervisning, 
øvelser og projektarbejde . Det er naturligt for os at bruge 
byen og tage på forskellige udflugter og virksomhedsbesøg . 
Vi giver dig også mulighed for at deltage i landsdækkende 
og internationale konkurrencer som fx europamesterskabet  
i iværksætteri og DM i teknologi .
Udsynet stopper ikke dér: Vi er internationale og samarbej-
der med skoler i Sierra Leone, Finland og Estland – sounds 
interesting, right?

Vil du vide mere?
Læs mere om AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C og vores  
studieretninger på aarhusgym .dk/aarhusc . Vores vejledere  
er også klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål . Se mere 
på aarhusgym .dk/vejledning eller ring til dem på 8937 3300 . 
Vi afholder løbende rundvisninger og andre arrangementer . 
Se hvor, hvornår og hvordan du deltager på aarhusgym .dk/
arrangementer . Find os også på Facebook, Instagram og 
YouTube, og få indblik i hverdagen på AARHUS GYMNASIUM .

Åbent hus
Torsdag den 13 . januar 2022 kl . 16-19 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .

Fællesarrangement for HTX, STX, HF og IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .

Studieretninger
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Du kan læse om vores udbud af studieretninger for skoleåret 
2022/2023 på aarhusgym.dk/skanderborg

Når du vælger en HTX-uddannelse på TEKNISK GYMNASIUM, 
Skanderborg, sikrer du dig adgang til videre uddannelse in-
den for naturvidenskab, sundhed, design, innovation og tek-
nologi . Her bliver du en del af et moderne campusmiljø, som 
tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til 
unge – og vi har med garanti også din drømmeuddannelse .

Skolen og undervisningen
Du får brug for dine kreative evner, når vi arbejder med 
projekter i værksteder og laboratorier, og finder på løsninger 
på aktuelle problemstillinger i verden . Det er dog langt fra al 
tiden, som bruges i skolens lokaler – vi tager nemlig jævnligt 
på ekskursioner og besøger virksomheder .
På 2 . og 3 . år får du desuden mulighed for at deltage i lands-
dækkende og internationale konkurrencer, fx Cansat, Drug 
hunter eller Georgh Mohr-matematikkonkurrence . Hos os 
skal du nok blive udfordret .

Teknologi – ud af boksen og ind i virkeligheden
På teknisk gymnasium får du flere nye fag, heriblandt 
teknologi . I teknologi lægger vi vægt på projektarbejde, 
produktudvikling og kreativ innovation . Vi står på skuldrene 
af den etablerede videnskab og spejder efter nye, spæn-
dende løsninger på konkrete udfordringer i samfundet . Du 
fremstiller et produkt i et af vores laboratorier eller værkste-
der, fx en vindmåler, et minirensningsanlæg eller forskellige 
levnedsmidler, afhængigt af hvilket fagligt område du synes 
er interessant .

En god start, fagligt og socialt
Du kan forvente hurtigt at føle dig hjemme på TEKNISK 
GYMNASIUM, Skanderborg . I løbet af det første halve år får vi 
dig godt i gang med en introduktion til forskellige former for 
arbejde i laboratorier og værksteder .

Det sociale sammenhold er også vigtigt . Derfor tager 1 . 
årgang på introtur sammen, på tværs af klasserne, og på 2 . år 
går turen til udlandet på studietur i klasserne . I mellemtiden 
kan du deltage i vores mange fredagscaféer, lektiecaféer og 
fester, som afholdes sammen med andre uddannelser på 
SCU i Skanderborg .

Vil du vide mere?
Læs mere om TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg og vores 
studieretninger på aarhusgym .dk/skanderborg . Vores vejle- 
dere er også klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål .  
Se mere på aarhusgym .dk/vejledning eller ring til dem på 
8937 3300 . 
Vi afholder løbende rundvisninger og andre arrangementer . 
Se hvor, hvornår og hvordan du deltager på aarhusgym .dk/
arrangementer . Find os også på Facebook, Instagram og 
YouTube, og få indblik i hverdagen på TEKNISK GYMNASIUM .

Åbent hus
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 9 .30-11 .30 på
TEKNISK GYMNASIUM, Højvangens Torv 2, Skanderborg . 

Fællesarrangement for HTX, STX, HF og IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .

Studieretninger

TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg
– en del af AARHUS TECH
Højvangens Torv 2 · 8660 Skanderborg · Tlf 8937 3533 · aarhusgym .dk/skanderborg
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Du kan læse om vores udbud af studieretninger for skoleåret 
2022/2023 på aarhusgym.dk/viby

AARHUS GYMNASIUM, Viby
– en del af AARHUS TECH
Hasselager Allé 10 · 8260 Viby J · Tlf . 8937 3533 · aarhusgym .dk/viby

Livet er nemt som elev på AARHUS GYMNASIUM, Viby . Du 
føler dig hjemme på skolen, hvor studietorvet er rammen om 
det sociale liv, fællessamlinger, foredrag og fester . Du finder 
undervisningen spændende og forståelig i vores lokaler, som 
er indrettet til de nyeste undervisningsformer med professio- 
nelle laboratorier, værksteder og teorilokaler . Og med Let- 
banen og busstop tæt på finder du nemt og hurtigt til og  
fra AARHUS GYMNASIUM, Viby .

Skolen og undervisningen
Du får en afvekslende hverdag på skolen; nogle gange fore-
går undervisningen i klasselokalet, nogle gange i laboratorier 
eller værksteder og nogle gange på tur ud i verden, fx på 
virksomhedsbesøg .
Du lærer ikke teori ”for sjov” . Hos os er det vigtigt, at du får 
lov til at bruge din viden i praksis . Derfor arbejder vi meget  
med projektforløb, hvor du skal udfolde dig kreativt og 
selvstændigt, når vi forsøger at skabe løsningerne på aktuelle 
udfordringer i verden .
Har du mod på en ekstraordinær udfordring, får du mulig- 
hed for at deltage i landsdækkende og internationale  
konkurrencer som europamesterskabet i iværksætteri på  
dit 2 . og 3 . år .

Sammenhold, studieture og fester
Vi sørger for, at du lynhurtigt falder til i skolens fællesskab .  
I løbet af de første uger tager 1 . årgang på introtur, så I  
lærer hinanden at kende fra start . På 2 . år går turen ud over  
landets grænser, når du og din klasse rejser på studietur .  
Du kan desuden se frem til fredagscaféer, fællessamlinger og 
elevfester, LAN-party samt skriveworkshops og lektiecaféer .

Hver klasse har desuden tilknyttet et lærerteam, som vejle-
der dig sammen med studievejlederne, når du skal vælge 
studieretning . De hjælper dig også med at tilrettelægge din 
lektielæsning, hvis du får behov for det .

Teknologi – ud af boksen og ind i virkeligheden
Teknologifaget er helt specielt for teknisk gymnasium . Her 
fokuserer vi på produktudvikling og projektstyring . Du laver 
et konkret produkt, som tager udgangspunkt i en virkelig 
problemstilling . Du får selvfølgelig undervisning i fx materi-
alers egenskaber og idéudvikling, så du er klædt ordentligt 
på til at tænke ud af boksen . Et projekt kan fx munde ud i en 
robot, en ernæringsrigtig energibar eller en banebryden- 
de app, afhængigt af, hvilket fagligt område du synes er 
interessant .

Vil du vide mere?
Læs mere om AARHUS GYMNASIUM, Viby og vores studieret-
ninger på aarhusgym .dk/viby . Vores vejledere er også klar til 
at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål . Se mere på aarhusgym .
dk/vejledning eller ring til dem på 8937 3300 . 
Vi afholder løbende rundvisninger og andre arrangementer . 
Se hvor, hvornår og hvordan du deltager på aarhusgym .dk/
arrangementer . Find os også på Facebook, Instagram og 
YouTube, og få indblik i hverdagen på AARHUS GYMNASIUM .

Åbent hus
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19 på
AARHUS GYMNASIUM, Hasselager Allé 10, Viby J .

Fællesarrangement for HTX, STX, HF og IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .

Studieretninger
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Learnmark Gymnasium
HTX
Stadionsvej 2 · 8700 Horsens · Tlf . 8816 3600 · www .learnmark .dk/htx

På Learnmark Gymnasium HTX kan du vælge mellem  
7 studieretninger indenfor:
• Science
• Teknologi og design
• IT og kommunikation

Læs mere om studieretninger og valgfag på  
www.learnmark.dk/htx

HTX - fokus på science, kommunikation,  
IT, design og teknologi
Kan du svare ja til nogle af disse udsagn, så er Learnmark 
Gymnasium HTX det oplagte valg for dig!
•  Jeg vil gerne lære at udvikle ny teknologi, miljøvenlig  

energi og sundere fødevarer . 
•  Jeg drømmer om at arbejde med DNA . 
•  Jeg synes, det er sjovt at designe en smukkere og mere 

funktionel verden .
•  Jeg interesserer mig for, hvordan man sender en satellit  

i kredsløb, og hvorfor regnbuer opstår .
•  Jeg kunne godt tænke mig at programmere fremtidens 

robotter .
•  Jeg kan lide at samarbejde med andre om større projekter, 

hvor vi skal løse et hverdagsproblem .
•  Jeg vil både være fagligt stærk og have gode studie- 

kompetencer, inden jeg fortsætter på en videregående 
uddannelse .

Eleverne fortæller om det særlige på HTX

Science
”Det fede ved HTX er, at vi laver projekter på tværs af scien-
ce-fagene fysik, kemi, biologi og matematik . Vi lærer den 
grundlæggende teori i fagene, og afprøver den i laboratoriet, 
naturen eller værkstedet .” Magnus
 
IT og kommunikation
”Vi har blandt andet lavet hjemmesider, og det er fedt, når 
både teknik, design, databaser og brugervenlighed spiller . 
Senere skal vi lære lidt mere hardcore programmering . Det 
glæder jeg mig til .” Nicklas

Afprøv dine idéer i teknologi og design
”Når man først har fået en god idé, så gælder det bare om  
at komme i gang med at afprøve den . Det er vigtigt, at løs-
ningen er realistisk, ellers kan man jo heller ikke overbevise 
andre om, at det er en god idé .” Jonas

Vælg bioteknologi
”Vi laver mange forsøg, hvor vi undersøger sammenhængen 
mellem kemi og biologi . Vi har fx dissekeret kaniner og  
gensplejset bakterier .” Anne Dorte

Projekter - teori og praksis
”På HTX arbejder vi med virkelige projekter . Det gør undervis-
ningen meget sjovere, når vi kan relatere til noget, vi kender . 
Jeg kan godt lide, når vi skal producere et eller andet . Vi får 
beviser for, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør .” 
Oliver

Studierejser
I 2 . g kan du vælge mellem
•  3 ugers collegeophold i Tacoma, USA, hvor du bor hos en 

amerikansk familie, eller studietur til New York .
•  1 uges studietur til et engelsksproget land i Europa .

Opfind og start virksomhed
På HTX arbejder du med innovation og iværksætteri, hvor  
du får mulighed for at deltage i
•  messer, hvor du konkurrerer om at have den bedste idé
•  iværksættermiljøet StartUp, hvor du får hjælp til at starte 

din egen virksomhed .

Sportscollege Horsens 
Kombiner sport og uddannelse – tag på Sportscollege  
Horsens . Læs mere på www .schorsens .dk

Infomøde 
Torsdag 20 . januar 2022 kl . 19-21 .

Studieretninger
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Vejlefjord Gymnasium
Vejlefjordskolen 15 · 8721 Daugård  · Tlf . 7589 5202 · www .vejlefjordskolen .dk

For dagelever og kostelever
Vejlefjord Gymnasium har et tæt studiemiljø, hvor alle ken-
der hinanden og hjælper hinanden med lektier og opgaver . 
Det er fællesskabet, det faglige miljø og de mange fritids-
aktiviteter, der gør Vejlefjord Gymnasium til et spændende 
alternativ til de store gymnasier . 

Besøg os og fornem stemningen
Du skal møde eleverne, se deres samarbejde og opleve, hvad 
de laver i fritiden, hvis du skal danne dig et indtryk af, hvad 
Vejlefjord Gymnasium kan . Ring og aftal et besøg, vi vil  
hellere end gerne vise dig alle mulighederne .
 
Et vildt ungdomsliv – bedre end efterskole
”Vildt” handler for os om at være i et miljø, der kan mere 
end det normale . Kostelever oplever fællesskabet 24/7 . Hvis 
du har været så heldig at være på efterskole, kender du til 
stærke venskaber, fælles oplevelser, og masser af aktivitet 
hver dag . 

Vælg kostgymnasiet hvis du…
- vil have vennerne tæt på 
- er træt af at løbe efter bussen
- gerne vil bo hjemmefra
- vil have sports- og fritidsaktiviteter lige om hjørnet
- gerne vil arbejde sammen om lektierne

Vælg daggymnasiet hvis du…
-  vil gå på et mindre gymnasium, hvor man kender  

hinanden godt
- vil have høj faglighed og tætte venskaber
- vil have adgang til masser af fritidsaktiviteter
- måske er ordblind og gerne vil have god støtte

Sport og fritid for enhver smag...
- fodbold, volleyball, svømning, skitur
- totalt fedt fitnesscenter
- sejlads, kano, kajak, fiskeri
- ridning i den smukkeste natur
- kor med udlandsturné

For nørder og de helt almindelige
Bliv opfinder og tænk ud af boksen i Vejlefjord Gymnasiums 
nye makerspace med de fedeste teknologier og muligheder: 
Lasercutter, vinylskærer, bredformat plotter, green screen, 
3D-printer mm . Her bliver du klædt godt på til det 21 . år-
hundredes udfordringer . 

Åbent hus – rundvisninger hele året
Vi åbner for dig og din familie søndag den 16 . januar 2022 . 
Book tid under kontakt på hjemmesiden, men du kan også 
aftale en rundvisning en anden dag . 
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Egaa Gymnasium
Mejlbyvej 4 · 8250 Egå · Tlf . 8912 4262 · www .egaa-gym .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik A + Kemi B
Matematik A + Kemi A + Fysik B
Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Matematik A
Samfundsfag A + Engelsk A

I-Class:
Samfundsfag A + Engelsk A

SPROG
Engelsk A + Tysk fortsætter A + Samfundsfag B
Engelsk A + Fransk begynder A + Samfundsfag B
Engelsk A + Spansk begynder A + Latin C

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A

Egaa Gymnasium er en nyere skole, som ligger ved Gl . Egå 
med gode busforbindelser til såvel oplandet som byen . Sko-
len er en naturlig del af lokalområdet og den øvrige skole-
verden . Vi har skabt vore egne traditioner, men udvikler også 
hele tiden skolen .  

Skolen og undervisningen 
Det gælder fx skolekulturen, hvor elevdemokratiet er meget 
centralt for alle de ting, der skal tages stilling til fx udbygning 
af skolens u-landsprojekt, RANI, fællestimer, fester og meget 
mere . 
 
Som elev på Egaa Gymnasium vil du få en chance for at 
sætte dit præg på skolens hverdag . Skolen tilbyder også en 
række aktiviteter ud over almindelig undervisning fx intro-
duktionstur, udvekslingsrejser, udlandsophold, studierejser, 
ekskursioner, fællestimer, lektiecafe, læsegrupper, frivillig 
naturvidenskab, idræt og musikundervisning, skolefester, 
forældreaften, forårskoncert og skolekomedie/musical . Både 
i undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter kan eleverne 
selvfølgelig gøre deres indflydelse gældende . 

Lige fra de første tegninger af skolen er der tænkt på fremti-
dens krav til et gymnasium, hvorfor skolens faciliteter til fulde 
lever op til de krav, som moderne undervisning stiller . Der er 
store klasselokaler, topmoderne faglokaler, elevarbejdsplad-
ser og særlige studieområder til både gruppe-, projekt- og 
individuelt arbejde . 

Der er også gode fællesfaciliteter som kantine og auditorium, 
en stor idrætshal og masser af faciliteter til udendørs idræt . 
Senest har vi fået en tilbygning, som bl .a . har givet utrolig 
gode forhold til musik . Skolen er naturligvis udstyret med 
den nyeste it-teknologi .  

Valg ved ansøgning om optagelse 
Du skal ved optagelse træffe valg om 2 . fremmedsprog og 
kunstnerisk fag . 
2 . fremmedsprog: Du kan vælge mellem Kinesisk begynder, 
Fransk begynder, Spansk begynder, Fransk fortsætter og Tysk 
fortsætter . 
Kunstneriske fag: Du kan vælge mellem Design og Arkitek-
tur, Billedkunst, Dramatik, Mediefag og Musik . 
Skolen udbyder 12 studieretninger, og der kan forekomme 
ændringer . Se derfor studieretningerne på vores  
hjemmeside under ”Nye elever” . 

Valgfag 
Valgfagene ligger i 3 .g, og skolen udbyder 3 niveauer . 
A-niveau: Engelsk, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter, Biologi, 
Fysik, Kemi, Matematik, Samfundsfag . 
B-niveau: Idræt, Biologi, Fysik, Informatik, Kemi, Latin, 
Matematik, Religion, Samfundsfag, Billedkunst, Dramatik, 
Mediefag, Musik .
C-niveau: Arkitektur og design, Erhvervsøkonomi, Latin, 
Billedkunst, Dramatik, Filosofi, Innovation, Mediefag, Musik, 
Psykologi, Informatik, Kemi . 

Vil du vide mere? 
Skolen afholder informationsmøde torsdag den 27 . januar
2022 kl . 19 .30 . Har du spørgsmål, er du velkommen til  
at kontakte skolen på tlf . 8912 4262 . Du kan også læse om 
vores studieretninger og værdigrundlag og meget andet på  
www .egaa-gym .dk .  

Åbent hus
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 19 .30 .

Studieretninger 
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Favrskov Gymnasium
Ellemosevej 30 · 8370 Hadsten · Tlf . 8761 2400 · www .favrskov-gym .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Matematik A + Kemi A + Fysik B
Matematik A + Fysik A + Kemi B
Matematik A + Biotek A + Fysik B
Matematik A + Geovidenskab A + Kemi B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Matematik A 
Samfundsfag A + Engelsk A
Samfundsfag A + Tysk A
Samfundsfag A + Fransk A

SPROG
Engelsk A + Spansk A + Fransk B / Tysk B
Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B
Engelsk A + Fransk A + Samfundsfag B

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A
Musik A + Tysk A
Musik A + Fransk A

Favrskov Gymnasium er det lokale Gymnasium for de unge i 
Favrskov Kommune, og hver dag mødes ca . 775 elever og 80 
lærere for i fællesskab at forvandle de tre år i gymnasiet til 
en helt afgørende periode i hver eneste elevs liv . Som Anne 
og Harald fra 3 .g formulerede det i deres afsluttende gode 
råd til eventuelt kommende elever på årets orienteringsaften: 
”Giv noget af dig selv - engagér dig . Tag det faglige seriøst – 
og husk at have det sjovt samtidig . Nyd det - tiden flyver”!

Fællesskab og faglig fordybelse
Vi skal være ambitiøse – og vi skal være det i fællesskab . For 
at hver eneste elev kan udvikle sig mest muligt både faglig 
og menneskeligt, er det helt afgørende, at den sociale trivsel 
er i top . Derfor er Favrskov Gymnasium ”en lille skole i en stor 
skole”, hvor dagligdagen er præget af humør, engagement, 
tryghed og nærhed . Nærhed mellem eleverne på kryds og 
tværs af klasser og årgange - og naturligvis mellem eleverne 
og lærerne . Når eleverne beskriver deres skole, er det ofte 
med et ord som ”plads”: plads rent fysisk i nogle meget fine 
bygninger med masser af grønne områder, f .eks . i studie-
haven, og plads i mere overført betydning – forstået som 
rummelighed, gensidig respekt og plads til at være som 
den man er . På Favrskov Gymnasium er udgangspunktet 
altid den enkelte, og derfor har vi ikke mange regler, men til 
gengæld masser af samtaler og aftaler . Med til at skabe læ-
ringsmiljøet og den sociale trivsel er også alle de vigtige ting, 
som foregår ved siden af eller på kanten af undervisningen . 
Når 75 elever og 7 lærere bruger 3 måneder på at arbejde 
med at forberede årets store musical, er der faglig læring og 
fællesskab på spil . Når elever mødes i ”FG redder Verden” for 
beskæftige sig med social nød i verden og f .eks . samle penge 
ind til skolens planfadderbørn, så smitter det af på trivslen og 
sammenholdet blandt eleverne . Og det samme gælder for 
Hyggeudvalget, Klimaudvalget, Kærlighedsudvalget, Caféud-
valget, Elevrådet, Festudvalget… Samme rolle spiller frivillig 
fodbold og håndbold, 1 .g-battlen på morgensamlingerne, 
introturen til Fjerritslev, fredagscafé, idrætsdagen i slutningen 
af august eller julevolley: sammenholdet på Favrskov Gym-
nasium skabes i handling ved netop at være sammen, lære 
sammen, have det sjovt sammen . 

Valg ved ansøgning om optagelse
Du skal foretage to obligatoriske valg, når du ansøger om 
optagelse: Ud over engelsk skal du også have et 2 . fremmed-
sprog: Du skal vælge mellem tysk, fransk, spansk og italiensk 
(du kan vælge fagene enten som begyndersprog eller fort-
sættersprog) . Kunstnerisk fag i 1 .g: Du skal vælge et af fagene 
musik, billedkunst, design/arkitektur, drama eller mediefag . 

På Favrskov Gymnasium tilbyder vi alle de studieretninger, 
som du kan vælge imellem . Det er vigtigt, at du tjekker stu-
dieretningerne og deres indhold på skolens hjemmeside:  
Find alle oplysningerne under menupunktet ”Kommende 
elever” . 

Valgfag
A-niveau: Biologi, biotek, engelsk, fransk, fysik, italiensk, kemi, 
matematik, musik, samfundsfag, spansk, tysk .  
B-niveau: Begyndersprog som 3 . sprog, billedkunst, biologi, 
design/arkitektur, drama, fysik, idræt, informatik, innovation, 
kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, 
religion, samfundsfag .
C-niveau: Astronomi, billedkunst, datalogi, design/arkitektur, 
drama, filosofi, fortsættersprog som 3 . sprog, erhvervsøkono- 
mi, informatik, innovation, kemi, latin, mediefag, musik, 
psykologi .

Vil du vide mere?
Ring eller mail til os! Eller aftal et besøg på Favrskov Gymna-
sium!

Orienteringsmøde
Mandag den 24 . januar 2022 kl . 19-21 .30 .
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 10-12 for de efterskoleelever,  
der ikke har mulighed for at deltage den 24 . januar .

Studieretninger
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Grenaa Gymnasium
STX · HF · IB
N . P . Josiassensvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 4050 · www .grenaa-gym .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Matematik A
Samfundsfag A + Engelsk A

SPROG
Spansk A + Engelsk A + Latin C
Fransk A + Engelsk A + Latin C
Tysk A + Engelsk A + Latin C

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023 på  
Grenaa Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Et gymnasium med plads til alle
Grenaa Gymnasium har ca . 550 elever fordelt på STX, HF og 
IB . 190 elever bor på Grenaa Gymnasiums kostskole . Vi er et 
internationalt gymnasium med en høj faglig standard og et 
godt socialt miljø . Gymnasiet er et Grønt Flag-gymnasium og 
en del af Globale Gymnasier .

Få uddannelse og venner for livet
Når du skal vælge skole, er det vigtigt, at du vælger et sted, 
hvor du føler dig godt tilpas, og som passer til dig, dine 
planer og dine ambitioner for de næste tre år . På Grenaa 
Gymnasium er alle elever med til at skabe et inspirerende 
og udfordrende studiemiljø med plads til fordybelse og 
oplevelser . Sammen med dine kammerater kan du være 
med til at skabe nye traditioner på skolen og vedligeholde 
de gamle . Du kommer til at udforske ny viden og lærer at 
anvende den . Vi har som mål at inspirere dig til at blive en 
god verdensborger . Uanset hvilken studieretning du vælger, 
gør en studentereksamen dig ikke kun klar til en videregå-
ende uddannelse . De obligatoriske fag sikrer nemlig, at du 
får en grundlæggende viden om alt fra kunst og litteratur til 
folketingsvalg og exoplaneter i rummet . Den faglige bredde 
i en studentereksamen åbner og udvider din forståelse af 
den verden, du er en del af . l timerne fordyber vi os i fagene 
og lærer studieteknikker, så du er klædt ordentligt på til 
en uddannelse . Vi forventer selvfølgelig, at du kommer os i 
møde: Viser nysgerrighed, deltager, spørger, eksperimenterer 
og hjælper dine kammerater, hvor du kan . Sammen med din 
klasse kommer du på ture lokalt og ud i verden, l 1  .g er der 
to 24 timers camps med din klasse, i 2 .g tager l på studietur 
til København og du kan vælge at komme på sprogrejse . l 
3 .g kommer du på studietur, som måske er til en af vores 
partnerskoler i udlandet .

Først grundforløb – så studieretning
Din STX-uddannelse begynder med et grundforløb, der 
afsluttes omkring 1 . november . I grundforløbet opbygger du 
grundlaget for alt det, du skal lære i gymnasiet, og du træner
færdigheder, som du får brug for i det videre forløb . Efter 
grundforløbet, begynder studieretningsforløbet, og du får 
naturligvis grundig vejledning og hjælp, før du skal træffe dit 
valg af studieretning . Fx får du mulighed for at snakke med 
2 .g elever på de forskellige retninger .

Grenaa Gymnasiums elever
Her på Grenaa Gymnasium er der rigtig mange engagerede 
og kreative elever, og du kan blive en af dem . Der foregår en 
masse forskellige aktiviteter udenfor undervisningen, hvor
du møder de andre elever på kryds og tværs af klasser og 
årgange . Det sker fx i skolebladet Faktisk, Fredagscafé-ud-
valget, Festudvalget Olympos, Globalgruppen, Model United 
Nations, SoMe-udvalget, Operation Dagsværk, Miljøudvalget, 
Musik café, Creative Writing, Frivillig billedkunst og Frivillig 
idræt . Elevrådet er en central del af demokratiet på Grenaa 
Gymnasium . Du vil opleve, at vi mener det alvorligt, når vi 
siger ”elevindflydelse” . Der er elevrepræsentanter i alle de 
udvalg, hvor der træffes beslutninger, som har indflydelse  
på din hverdag på skolen .

Transport og mødetider
Transport til Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og  
Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens  
mødetider . Desuden kan du tage letbanen, som holder ca . 
10 minutters gang fra gymnasiet . Din skoledag begynder  
kl . 8 .40 og slutter enten kl . 14 .50 eller kl . 15 .40 .

Valgfag
A-niveau: Engelsk, fysik, kemi, matematik, samfundsfag og 
tysk fortsættersprog .
B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, 
musik, naturgeografi, psykologi, religion og samfundsfag .
C-niveau: Astronomi, billedkunst, biologi, design og arkitek-
tur, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, musik, naturgeo- 
grafi og psykologi .

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at ringe på 8758 4050, hvis du har 
spørgsmål .

Orienteringsmøder
Se vores hjemmeside: www .grenaa-gym .dk .

Første skoledag
Mandag den 8 . august 2022 .

Studieretninger
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Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9 · 8000 Aarhus C · Tlf . 8626 6200 · www .marselisborg-gym .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022/2023 på  
Marselisborg Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

På Marselisborg Gymnasium er der omkring 800 elever . Gym-
nasiet er beliggende i det smukke, gamle villakvarter Marselis  
nær skov og strand . Bygningerne vidner om stedets ånd, hvor 
tradition og fornyelse går hånd i hånd . Nærmeste buslinjer: 
5A, 11, 16, 18, 19, 100, 103, 302 .

Skolen og undervisningen
Marselisborg Gymnasium har siden sin grundlæggelse 
pædagogisk bygget på, at elever og lærere skal have et trygt 
og afslappet forhold til hinanden, fordi al indlæring foregår 
bedst, når dialogen og den gensidige respekt fremmes . Vi 
forsøger at lette overgangen fra folkeskolen ved at tilrettelæg-
ge et introduktionsforløb med faglige og sociale elementer . 
Det sidste omfatter en tur ud af huset med overnatning inden 
for de første 3 uger samt en fest udelukkende for de nye ele-
ver, deres tutorer og deres lærere . Skoledagen strækker sig fra 
8 til 15 .15 og er opbygget af 90 minutters moduler, med en 
halv times frikvarter imellem . Det giver gode muligheder for 
fordybelse samt variation af arbejdsformer i de enkelte fag . 
Samtidig gør det også hjemmearbejdet mere overskueligt, 
da der højst er 4 fag at forberede sig til .
Vi lægger megen vægt på, at eleverne selv sætter aktiviteter 
i gang . Dette kan ske via elevrådet eller på den ugentlige 
morgensamling for hele skolen, hvor der gives informationer, 
og klasserne på skift står for underholdningen . Eleverne er 
også med til at planlægge årets fællesarrangementer, sko-
leforestilling, foredrag, musik- og teaterbesøg m .m . I under-
visningen er det vigtigt for os, at eleverne er engagerede og 
oplever varierede undervisningsmetoder, hvor både faglig-
hed, selvstændighed og nytænkning er i fokus . Tværfaglige 
projekter, gruppearbejde, elevforedrag, eksperimentelt arbej-
de, ekskursioner og studierejser har således høj prioritet .

Hver klasse har et klasseråd med tre elever, der mødes hver 
anden uge med klassens lærerteam . Klasserådet tager alle 
slags problemer op til debat og fungerer som sparringspart-
nere både i og uden for undervisningen . Som en speciel 
ordning tilbyder Marselisborg Gymnasium eliteidrætsud- 
øvere den 4-årige Team Danmark ordning . De elever, hvis 
idrætslige kvalifikationer bliver godkendt af Team Danmark, 
har mulighed for at gå samlet på en TD-studieretning, hvor 
der er skemalagt træningstid to morgener om ugen inden 
for de forskellige idrætsgrene .

Valgfag
A-niveau: Engelsk, fransk fortsættersprog, fysik, kemi, mate-
matik, tysk fortsættersprog .
B-niveau: Billedkunst, biologi, design & arkitektur, drama,  
fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeo- 
grafi, samfundsfag, religion .
C-niveau: Astronomi, billedkunst, design & arkitektur, drama, 
erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, mediefag, musik, psykologi, 
latin, informatik .

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere 
spørgsmål . Desuden kan du finde svar på mange spørgsmål 
på gymnasiets hjemmeside www .marselisborg-gym .dk .

Orienteringsaften
Mandag den 17 . januar 2022 kl . 19 .30 .
Lørdag den 22 . januar 2022 kl 10-12 for efterskoleelever . 
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Odder Gymnasium
Østermarksvej 25 · 8300 Odder · Tlf . 8654 4500 · www .odder-gym .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022/2023 på  
Odder Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Odder Gymnasium har 21 klasser i en moderne bygning . 
Hele skolen bruger Pyramiden i centrum som det fælles 
opholdsrum med kantine, og overalt på skolen er der studie-
områder . Skolen er omgivet af store grønne arealer bl .a . med 
fine idrætsfaciliteter . Der er gode offentlige transportmulig-
heder til gymnasiet fra hele vores område .

Skolen og undervisningen
På skolen går ca . 570 elever . Skolens størrelse giver en god 
kombination mellem et miljø, hvor den enkelte betyder 
noget, og hvor du kan vælge mellem et bredt udbud af stu-
dieretninger og valgfag . Vi lægger vægt på både faglighed 
og trivsel . Vi møder hinanden som forskellige, selvstændige 
mennesker og som samarbejdspartnere, så du kan udfolde 
dig i et spændende studie- og ungdomsmiljø . Der er under-
visning på skolen fra 8 .15 til 15 .05, og også efter skoletid er 
der adgang til studieområderne med computere og trådløs 
internetforbindelse, og der er mulighed for at benytte skolens 
øvelokaler for vores mange musikgrupper . Bussen kører lige 
til døren om morgenen og passer til skemaet .

Fordybelse og sammenhæng
Lektionerne er på 70 minutter, så der er plads til fordybelse 
og sammenhæng . Fagligt tager vi udgangspunkt i de fær-
digheder, du har med dig . Vores mål er at udvikle dine evner 
i et miljø, hvor der er entydige krav og spændende udfordrin-
ger, og hvor din selvstændighed udvikles . Undervisningen 
suppleres med temadage, ekskursioner, virksomhedsbesøg 
og studierejser, og for særligt talentfulde og interesserede 
elever har vi forskellige interne og eksterne aktiviteter . Vi sen-
der bl .a . elever til Akademiet for Talentfulde Unge, ligesom vi 
deltager i Cambridge English og matematik-konkurrencen 
Georg Mohr . 

Ny elev
Som ny elev deltager du i en særlig introduktion med sociale 
aktiviteter, så du lærer både dine klassekammerater og din 
årgang at kende . Vi har fokus på tydelige kompetencer inden 
for innovation, digital dannelse og tværfaglighed samt fagligt 
ambitiøs og målrettet undervisning for den enkelte . Hvis 
du vil have indflydelse, er der store muligheder for det bl .a . 
i Elevrådet, som har jævnlige møder med rektor og sidder i 
skolens forskellige udvalg . 

Mange elever vælger at engagere sig på skolen ud over det 
rent studiemæssige:
•  Som aktiv på eller bag scenen til forestillinger eller i  

indslag ved vores faste fællesarrangementer
•  I frivillig idræt, mediefag, billedkunst, kor eller orkester
• I Fredagscafe- eller Festudvalg

Valg ved ansøgning om optagelse
2 . fremmedsprog: Fransk eller tysk fortsættersprog eller 
spansk begyndersprog . Kunstneriske fag: Billedkunst, medie-
fag eller musik . Bemærk, at du først vælger studieretning  
i slutningen af grundforløbet .

Valgfag
I 2021 udbød vi følgende valgfag: 
A-niveau: Biologi, engelsk, fransk fortsættersprog, kemi,  
matematik, samfundsfag, spansk og tysk fortsættersprog .
B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk fortsættersprog, fysik, 
idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, 
samfundsfag og tysk fortsættersprog .
C-niveau: Astronomi, billedkunst, filosofi, kemi, latin og  
psykologi .

Vil du vide mere?
Ring til skolens kontor eller studievejledere eller se på  
www .odder-gym .dk, hvor du kan få mere info .

Orienteringsmøde
Mandag den 10 . januar 2022 kl . 19 .30 .

Studieretninger

”Det er simpelthen et rart sted at være . Det mærker 
man med det samme man kommer ind .”  Mie, 2k

”Der er intet hierarki mellem årgangene . Her er der 
plads til alle .”  Lauge, 2k

”På Odder Gymnasium har fagligheden en vigtig rolle . 
Lærerne er dygtige og har de kvalifikationer, der kræ-
ves for at gøre dagligdagens undervisning spændende 
og lærerig .” Kirstine, 2a
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Paderup Gymnasium
Apollovej 64 · 8960 Randers SØ · Tlf . 8641 6677 · www .paderup-gym .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022/2023 på  
Paderup Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

På Paderup Gymnasium er der plads til den, du er - og blik 
for den, du kan blive . Vi lægger vægt på at skabe et levende 
miljø, hvor der er grobund for faglig fordybelse, kreativitet og 
selvstændige initiativer . 

En god start
Det er vigtigt for os, at du så hurtigt som muligt føler dig 
hjemme på skolen . Derfor tilrettelægger vi grundforløbet så-
dan, at du får en tryg start . Dine tutorer fra de ældre klasser 
planlægger din første skoledag, hvor du bliver introduceret 
for dine kammerater . Tutorerne og jeres teamlærere tager 
med jer på hyttetur og kan hjælpe dig med stort og småt i 
hverdagen den første tid .

Klog på verden
Med en stx fra Paderup Gymnasium får du en bred uddan-
nelse, som gør dig klogere på alle sider af vores tilværelse: 
Du lærer sprog og naturvidenskab, kunstneriske fag og idræt, 
og du lærer at forstå din egen og de fremmede kulturer i fag 
som religion, historie og oldtidskundskab . 

Skolen
Paderup Gymnasium ligger i den sydlige del af Randers, i 
grønne omgivelser og tæt ved Storcentret . Gymnasiets mo-
derne udstyrede undervisningslokaler er placeret omkring 
tre ”hjemstavne” – en til hver årgang . Det gør skolen over-
skuelig, og du kommer som ny elev hurtigt til at lære de 
andre på årgangen at kende . I bygningen har vi også en stor 
sportshal med klatrevæg . Udenfor er der fodbold- og hånd-
boldbaner, et atletikanlæg samt en ny multibane . Vi har nye 
og lækre lokaler til musik, mediefag og billedkunst samt et 
fitness-rum . 

Plads til dig
Miljøet på gymnasiet er præget af åbenhed og tillid . Vores 
elever oplever, at Paderup Gymnasium er en meget rumme-
lig skole med plads til forskellighed og blik for den enkel-
te elev . Vi har en uhøjtidelig og samtidig ansvarsbevidst 
omgangsform . Vi er her for at blive klogere, og det må også 
gerne være sjovt!

Kreativitet og indflydelse
Vores skole er kendt for at ville uddanne selvstændigt tæn-
kende studenter – socialt intelligente, kreative og innovati-
ve . Derfor gør vi meget ud af traditioner og aktiviteter, der 
ligger uden for den daglige undervisning, for eksempel store 

musicalopsætninger, teater, bands, sport, filmfestival og 
kunstworkshops . Vi giver dig også mulighed for stor medind-
flydelse . Så brug vores demokrati! Gå aktivt ind i Elevrådet, 
engagér dig i Klimarådet, eller stil op til Fredagscaféudvalget . 
Så får du mulighed for at sætte dit unikke præg på skolen og 
udvikle dig selv .

Mange slags undervisning
I timerne vil du møde mange forskellige arbejdsformer, 
projektorienteret læring og samspil mellem fagene . I løbet 
af skoleåret afholder vi desuden en række fællestimer, hvor 
vi får besøg af forfattere, musikere, teatergrupper, politikere 
og mange andre, som kan inspirere os . Det er vores mål at 
styrke din almene dannelse og forståelse af det omgivende 
samfund . Derfor arrangerer vi en række virksomheds- og 
museumsbesøg, teater- og biografture og forskellige ekskur-
sioner . I 2 .g kommer du med din klasse på en studietur til 
udlandet og i 3 .g til København . Er du særligt interesseret i 
det globale, kan du melde dig til vores Global Class-forløb og 
komme til udlandet en ekstra gang . Paderup Gymnasium er 
nemlig en UNESCO-skole .

Valg når du søger ind
Når du søger ind på gymnasiet, skal du vælge et af de tre 
fremmedsprog tysk (fortsættersprog), fransk eller spansk (be-
gyndersprog) . Du skal også vælge et kunstnerisk fag, som du 
har i 1 .g . Her kan du vælge mellem musik, mediefag, drama 
og billedkunst .

Vil du vide mere?
Du kan følge det daglige gymnasieliv på vores Facebook og 
Instagram . Du er også altid velkommen til at ringe til os, hvis 
du har spørgsmål eller gerne vil se skolen .

Orienteringsmøde
Mandag den 10 . januar 2022 kl . 19 .
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 10 (mest for efterskoleelever) .

Studieretninger
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Randers Statsskole
Rådmands Boulevard 20 · 8900 Randers · Tlf . 8641 0844 · www .randersstatsskole .dk

”Allerede efter første dag i klassen blev jeg venner  
med de fleste . Det var som om, jeg havde kendt nogle 
af dem et helt år .”  Osmann, 1 .g, RS

”Gymnasiets musikliv er noget af det fedeste – kor- 
weekender, koncerter…Der er så meget socialt forbun- 
det med skolens musikliv, og man kan næsten ikke 
undgå at blive forbundet med andre ad den vej . Jeg 
har også valgt matematik, fysik og kemi - fag, der er 
med til at åbne alle døre i forhold til et fremtidigt uni-
versitetsstudium .”  Josefine, 3 .g, RS

Vi opretter altid mange forskellige studieretninger på  
Randers Statsskole. Du kan se dem på skolens hjemmeside.

En moderne skole med en lang historie 
- og Team Danmark Uddannelsespartner 
Randers Statsskole ligger i det nordlige Randers og er ét af 
landets ældste gymnasier . I den skønne bygning fra 1926 
gemmer sig en moderne skole fyldt med dejlige elever . I 
parken ligger skolens idræts- og skolehal med fitnesscenter 
og klatrevæg og udstyr til koncerter og musicals . Idrætslivet 
fylder meget på Randers Statsskole, der som Team Danmark 
Uddannelsespartner har særlige studieretninger med mulig-
hed for morgentræning . 
Skolen har 850 elever og 100 ansatte . Det er en skole med 
højt til loftet - ikke kun hvad bygningen angår . Vi lægger 
vægt på rummelighed og omsorg, og vi er altid opmærk-
somme på hver enkelt elevs forudsætninger og livssituation . 
På RS vil du møde forståelsen, traditionerne, fornyelsen, 
vennerne og fællesskabet . 

Skolen og undervisningen – og aktiv evaluering
I gymnasiet starter du på et grundforløb, der er ens for alle 
elever . Her gør vi særligt meget ud af at introducere dig 
til gymnasiet, skolen, fagene, kammeraterne og studieret-
ningsvalget . Når du begynder i din studieretningsklasse efter 
grundforløbet, tager vi dig og din klasse med på en intro-
duktionstur uden for skolen . På Randers Statsskole får du 
ikke karakterer i første halvdel af 1 .g, hverken for den daglige, 
mundtlige indsats eller for skriftlige afleveringsopgaver . I ste-
det har vi fokus på andre slags evalueringsformer . Det giver 
den nødvendige ro, så du kan lære gymnasiet og undervis-
ningsformen at kende .

Fællessamlinger, sprogrejser og almendannelse 
Men skolen er jo meget andet end den skemalagte under-
visning . I 3 .g rejser du på studietur med din klasse, og i 2 .g 
har vi sprogrejser for sprogholdene – i nogle tilfælde med 
ophold på sprogskole . I løbet af skoleåret er der en række 
tværfaglige aktiviteter og jævnlige fællessamlinger i hallen, 
hvor du som elev kan have stor indflydelse på dagsordenen . 

Det er alt sammen - sammen med den daglige undervisning 
og mødet med andre - med til at styrke den almendannelse, 
som vi synes er så vigtig . Vi vil gerne være med til at give dit 
liv og din fremtid et perspektiv .

Skolefællesskab, scienceklub og musicalstjerner 
Du kan også indgå i fællesskaber efter skoletid . Skolen har et 
stort kor og forskellige bands . Du kan deltage i sportsturne-
ringer, blive musicalstjerne, arrangere fester og være med til 
at modtage nye elever . Du kan være med i skolens aktiviteter 
for science-, samfundsfags – eller sportstalenter og få ople-
velser ud over det sædvanlige . Du kan også præge skolen 
gennem elevrådsarbejde og ved at engagere dig i de udvalg, 
der giver mulighed for elevindflydelse . 

Vil du vide mere? 
Du kan læse meget mere på skolens hjemmeside, og du kan 
følge med i skolehverdagen på  Facebook og på Instagram . 
Du er også altid velkommen på skolens kontor, hvor du altid 
kan træffe én, der kan hjælpe dig .

Orienteringsmøder
Åbent hus og orienteringsmøde: 
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 19 . 
Orienteringsmøde, særligt for efterskoleelever:
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 12 . 
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Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf . 7583 2322 · www .rosborg-gym .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik A + Kemi B
Matematik A + Kemi A + Fysik B
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B
Matematik A + Geovidenskab A + Kemi B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Matematik A
Samfundsfag A + Engelsk A

SPROG
Engelsk A + Spansk A + Fransk B / Tysk B / Latin C
Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B
Engelsk A + Fransk A + Samfundsfag B 

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt i Vejle Ådal lige 
ved siden af Vejle bibliotek og Idrættens hus, rummer alle 
muligheder for at forene et levende og rart miljø med en 
udbytterig undervisning . Rosborg er en stor skole med 
både gymnasium og HF og er derfor en skole, hvor mange 
mennesker mødes, og hvor der foregår mange spændende 
aktiviteter .

Undervisningen
På Rosborg er det eleverne, der er i centrum . Det præger 
hverdagen både i undervisningen og i de frivillige aktiviteter . 
Vi lægger stor vægt på, at undervisningen hele tiden udvikler 
sig i et dynamisk samspil med omverdenen, og vi arbejder 
bevidst med at udvikle kreative og innovative kompetencer 
hos vores elever, så de er klædt på til at begå sig i en globali-
seret verden . Lokale og nationale såvel som internationale og 
globale aspekter indgår i undervisningen, som ud over tra-
ditionel klasseundervisning i klasselokalet også foregår som 
gruppe og projektarbejde, både i virtuelle fora, i laboratorier 
og på virksomhedsbesøg og ekskursioner .

Skoleliv
Dagligdagen på Rosborg er præget af fælles aktiviteter, fæl-
les udvalg for lærere og elever, elevråd, elevforeningen Bac-
chus, der arrangerer fester, og deltagelse i sportsturneringer 
og musikarrangementer . Uden for den skemalagte undervis-
ningstid er der mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte 
talentforløb samt i kor- og orkesteraktiviteter, billedkunst, 
idræt, musicalarbejde, filmprojekter og meget, meget mere . . .

Uddannelsen
På Rosborg har vi et bredt udbud af studieretninger . Når du 
søger ind på Rosborg, skal du vælge et kreativt fag . Her kan 
du vælge mellem billedkunst, design og arkitektur, dramatik, 
mediefag og musik . Rosborg tilbyder et 4-årigt stx-forløb for  
eliteidrætsudøvere, der er forhåndsgodkendt af Team Dan-
mark . Samme tilbud gælder for elever, der er tilmeldt Musik- 
fagligt Grundkursus . Elever, der er særligt interesserede i 
sprog, giver vi mulighed for at tage internationale certifika-
ter i tysk, engelsk, fransk og spansk, dvs . henholdsvis Goethe, 
Cambridge, DELF og DELE certifikat .

Vil du vide mere
På www .rosborg-gym .dk kan du under menupunktet ”Ny 
elev” læse mere om de forskellige studieretninger, vi tilbyder 
på Rosborg, og du kan se en oversigt over, hvordan forløbet 
i de enkelte studieretninger er opbygget . Du kan få mere 
information på vores åbent hus arrangementer i november 
og januar . 

Åbent hus og informationsaften
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 .
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 19-21 .30 .

Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engage- 
rede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler  
sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber
Rosborg er en levende skole, et sted hvor mange forskellige 
mennesker mødes og udvikler sig, og vi bestræber os til sta-
dighed på at skabe de bedst mulige rammer for, at skolens 
elever kan kvalificere sig til at blive kompetente, selvstændi-
ge samfundsborgere .

Studieretninger
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Rødkilde Gymnasium
Rødkildevej 42 · 7100 Vejle · Tlf . 7582 0488 · www .roedkilde-gym .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik A / Fysik B + Kemi B / Kemi A
Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B
Biologi A + Kemi B + Matematik B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Matematik A / Engelsk A / Tysk A

SPROG
Engelsk A + Tysk A / Fransk A + Samfundsfag B
Engelsk A + Spansk A / Fransk A + Tysk B
Engelsk A + Spansk A / Tysk A / Fransk A + Latin C 

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A 

VIGTIGT
Tjek studieretningerne for næste skoleår på vores hjemmeside 
efter 1. december. Der kan være ændringer.

Rødkilde Gymnasium – det bedste valg! 
Vælger du Rødkilde, sidder du i første række til en spæn-
dende udsigt, du aldrig glemmer . En udsigt, der rækker ind i 
fremtiden . Vi giver dig de bedste muligheder for at gøre dig 
parat til netop den uddannelse, du vil have . Vi giver dig plads 
til at være dig selv, og vores engagerede lærere udfordrer 
og støtter dig, så du kan udvikle dine evner, interesser og 
talenter . 

Det gode sociale miljø på Rødkilde 
Som elev hos os kan du deltage i en række aktiviteter på 
tværs af studieretning og klasse . Det kan fx være dykning, 
filmprojekter, fitness, matchrace sejlads eller musik . Det er 
blot nogle af de aktiviteter, der er med til at give dig nogle 
super gode oplevelser af fællesskab, samarbejde og sam-
menhold . Med andre ord er der mange veje til at blive en  
del af det gode sociale studiemiljø . 

Undervisningen 
Vi lægger vægt på, at undervisningen er udbytterig og ud-
vikler dig både fagligt og personligt . Derfor gør vi os umage 
med at udvikle undervisningen, så den altid er vedkommen- 
de, inspirerende og udfordrende . Med afsæt i vores omver- 
den, trækker vi lokale og globale problemstillinger ind i 
undervisningen, ligesom vi rykker undervisningen ud i virke-
ligheden . Vi kombinerer teori og praksis i alle fag og benyt-
ter moderne teknologier, digitale undervisningsmidler og 
sociale medier i undervisningen . 

Uddannelsen 
Du starter i grundforløbet og bliver introduceret til de forskel-
lige studieretninger . Dernæst vælger du dit 2 . fremmedsprog 
(udover engelsk) – her tilbyder vi tysk, fransk, spansk, kinesisk 
eller italiensk . I valget af dit kunstneriske fag kan du vælge 
imellem billedkunst, drama, mediefag og musik . Ved du 
allerede når du starter, hvad du vil læse videre til, skal vi nok 
hjælpe dig med at vælge den studieretning der passer, og er 
du i tvivl, hjælper vi dig med grundig rådgivning . 

Vi tilbyder ekstra muligheder for dig der kan lide sprog
Tag de internationale sprogcertifikater Goethe i tysk, Cam-
bridge i engelsk, HSK i kinesisk eller DELE i spansk, hvis du vil 
studere i udlandet . Du kan også konkurrere på dine sprog-
kundskaber til sprogolympiaden . 

Er du naturvidenskabeligt interesseret
– deltag i Science-Cup, samt i de faglige nationale og inter-
nationale olympiader, der afholdes hvert år . 

Er du vild med vand og biologi 
– vær en del af vores Maringruppe, der dykker og studerer 
marinbiologi i samarbejde med gymnasier i Norge, Tyskland 
og Sverige . 

Dyrker du sport på højt plan 
– bliv en del af vores eliteprogram . Vi samarbejder med 
EliteVejle og din klub for at sammensætte det bedst mulige 
tilbud til dig . Er du forhåndsgodkendt af Team Danmark, 
tilbyder vi dig et 4-årigt gymnasieforløb . 

Har du et internationalt udsyn 
– vi giver dig mulighed for at tage en dansk studentereksa-
men på engelsk . 

Har du et særligt talent 
– igennem hele dit gymnasieforløb kan du være med i et 
forløb under ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), eller du 
kan deltage i Projekt Forskerspirer . 

Åbent hus
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14 .

Orienteringsaften
Onsdag den 26 . januar 2022 kl . 19 .
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Risskov Gymnasium
Tranekærvej 70 · 8240 Risskov · Tlf . 8621 4077 · www .risskov-gym .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023 på  
Risskov Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Skolen og undervisningen
Risskov Gymnasium har ca . 800 elever og ligger ved Vejlby- 
Risskov Idrætscenter nær Grenåvej . Risskov Gymnasiums 
værdier er faglige ambitioner, fællesskab, rummelighed og 
livsglæde . Vi lægger derfor særlig vægt på, at du udvikler dig 
fagligt og personligt, og at skolen er et kreativt og socialt mil-
jø for dig at lære og være i . For trivsel er en forudsætning for 
læring og udvikling . Fire s’er markerer den faglige indgang til 
skolen: Samfund, science, sprog og sport . Her vil du møde en 
målrettet brug af forskellige arbejdsformer, fx projektorien-
teret undervisning, samspil mellem fagene og ekskursioner; 
ligeledes bliver der i løbet af gymnasietiden arrangeret en 
studierejse til en destination i udlandet . Derudover afholder 
vi fællestimer med aktuelle kulturelle og politiske emner og 
samlinger med information og underholdning . Du kan også 
gå i lektiecafé og få hjælp til lektierne eller til Cambridge 
English og tage en certificeret Cambridge-prøve i engelsk .  
Vi er også meget stolte af at være Grønt Gymnasium, og det 
betyder bl .a ., at bæredygtighed, klima og miljø står højt på 
dagsordenen for hele skolen, og mange elever er aktive i 
vores Miljøråd .

Elever og traditioner
Vores skole har mange gode traditioner, fx forårsfestival, gal- 
lafest og ikke mindst livsglædeuge . Skolens elever og lærere  
opfører også musical, ligesom der er mulighed for frivillig 
musik, billedkunst, forfatterværksted og idræt efter skoletid .

Elitesport og globalisering
Risskov Gymnasium er i den specielle situation, at vi bruger 
Vejlby-Risskov Hallen til idrætsundervisning . Bedre faciliteter 
kan man ikke ønske sig . Som særlige ordninger tilbyder gym-
nasiet dels både det 3-årige (ESAA) og det 4-årige gymnasie-
forløb for eliteidrætsudøvere tilknyttet Team Danmark, dels 
Talentforum Nord, hvor du kan kombinere stx med morgen- 
træning . Vi har også etableret en Global Society Class, hvor  
du får mulighed for at tumle med de store globaliserings-
spørgsmål og ikke mindst blive undervist på engelsk i 
udvalgte fag . 

Vi har bl .a . også et skolesamarbejde med en skole i Harbin, 
Kina, som indgår i studieretningsarbejdet . I samarbejde med 
vores kontaktskoler i udlandet tilstræber vi også at tilbyde 
enkelte elever mulighed for seks ugers udveksling i fx Frank-
rig eller Canada efter ansøgning . Man kan også søge om ud-
veksling, hvis man selv har en værtsfamilie og kontaktskole i 
udlandet, som kan godkendes af Risskov Gymnasium .

Valg ved ansøgning om optagelse
Skolens udbud ved valg af 2 . fremmedsprog, kunstnerisk fag 
og studieretning:
2 . fremmedsprog: Du kan vælge tysk eller fransk som fort- 
sættersprog, eller du kan vælge spansk eller fransk som 
begyndersprog . Kunstneriske fag: På første år skal du vælge 
mellem billedkunst, drama, mediefag eller musik .

Valgfag
A-niveau: Engelsk, fransk fortsættersprog, fysik, kemi,  
matematik, samfundsfag, tysk fortsættersprog .
B-niveau: Billedkunst, biologi, drama, filosofi, fysik, idræt, 
kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi,  
religion, samfundsfag .
C-niveau: Design og arkitektur, astronomi, billedkunst,  
drama, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, mediefag,  
musik, naturgeografi, psykologi .

Vil du vide mere?
Kontakt skolens kontor eller se på www .risskov-gym .dk . Her 
er der også mulighed for at få information om udbuddet af 
studieretninger .

Orienteringsaften
Onsdag den 26 . januar 2022 kl . 19 .30 .
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NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik A + Kemi B
Matematik A + Kemi A + Fysik B
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Geovidenskab A + Matematik A + Kemi B
Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Engelsk A
Samfundsfag A + Matematik A

SPROG
Engelsk A + Spansk A + Tysk B
Engelsk A + Spansk A + Fransk A
Engelsk A + Spansk A + Spansk A
Engelsk A + Spansk A + Italiensk A
Engelsk A + Spansk A + Kinesisk A
Engelsk A + Spansk A + Latin C
Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B
Engelsk A + Fransk A + Samfundsfag B 

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A

Horsens Gymnasium & HF er et godt sted at lære og et godt 
sted at være . Vi ved, at hvis du trives på skolen og oplever et 
godt fællesskab, så har du bedre mulighed for at blomstre 
personligt og socialt, komme langt rent fagligt og udnytte dit 
potentiale fuldt ud . 

Vi gør din verden større 
Horsens Gymnasium & HF er unik! Vi er blandt landets stør-
ste og nyeste gymnasier, men har samtidig en lang historie 
og de ældste traditioner . Med stærke STX- og HF- forløb 
forbereder vi vores elever til videregående uddannelse . Vi 
tilbyder en bred vifte af fagpakker på HF og studieretninger 
på STX inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog 
humanistiske og kunstneriske fag  .
Horsens Gymnasium & HF  sætter rammerne om et levende 
studiemiljø, der favner bredt . Både hvad angår faglighed, 
fællesskab og fysiske rammer . Horsens Gymnasium og HF 
forener topmoderne faciliteter og stor erfaring med nyde-
signede læringsmiljøer . Vores uddannelser fokuserer på at 
skærpe både den faglige og personlige udvikling – og der-
med elevernes evne til kritisk og kreativ tænkning . 

Mange muligheder
På Horsens Gymnasium og HF bliver du en del af et levende 
og engagerende undervisningsmiljø . Hos os skal det være 
udviklende, lærerigt og sjovt at gå i skole . Du vil opleve, at vi 
puster til det, du brænder for . Vi tilbyder:
·  Et bredt udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker .  
Se beskrivelser på vores hjemmeside: www .horsens-gym .dk . 

·  Et stærkt fællesskab, hvor man som elev kan deltage i 
mange forskellige aktiviteter og foreninger . F .eks . et aktivt 
elevråd, en festforening, musical, talentudvikling og meget 
mere .

·  Spændende ekskursioner og studierejser
·  Fællesarrangementer – oplevelser der bryder med hver- 
dagen og giver viden og inspiration .

·  Et moderne og inspirerende studiecenter

For dig, som er elitesportsudøver, kan vi tilbyde et 4-årigt 
Team Danmark forløb i samarbejde med Sports College  
Horsens . 

Ligeledes har vi mulighed for at optage elever tilknyttet bil-
ledskolen . Har du særlige faglige interesser eller talenter, kan 
vi bl .a . tilbyde:
·  Cambridge-certifikat i engelsk 
·  Goethe-certifikat i tysk 
·  Masterclass
·  Naturvidenskabelige konkurrencer 
·  Særlige talentforløb under ATU  
(Akademiet for Talentfulde Unge) 

·  Science talent
·  SubUniversity 

Åbent hus 
Mandag den 24 . januar 2022 kl . 19-21 .
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 10-12 for efterskoleelever . 
Begge dage på Studentervænget 2 .

Studieretninger

Horsens Gymnasium & HF
Studentervænget 2 · 8700 Horsens · Tlf . 7626 1500 · www .horsens-gym .dk
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Skanderborg Gymnasium
Højvangens Torv 6 · 8660 Skanderborg · Tlf . 8652 2333 · www .skanderborg-gym .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023 på  
Skanderborg Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Skanderborg Gymnasium er gymnasiet for hele Skanderborg 
Kommune . Knap 800 elever er med til at gøre gymnasiet til 
en levende skole, og med den centrale placering på Campus 
Skanderborg er det let at nå hertil med offentlige transport-
midler .

Skolen og undervisningen
Dagligdagen er præget af høj faglighed, engagement, kreati-
vitet og grundlæggende nysgerrighed fra såvel lærerkollegiet 
som skolens elever . Vi er en skole med masser af fysisk plads 
og højt til loftet . Det giver plads til varierende undervisnings-
former og til at forfølge de ideer, vi sammen udvikler under-
vejs . Uanset om du er interesseret i fysik eller musik, idræt 
eller dansk – eller bare er glad for at gå i skole – så vil du blive 
udfordret på Skanderborg Gymnasium .
Vi er en del af Akademiet For Talentfulde Unge (ATU) . Her 
kan særligt engagerede elever, efter ansøgning og kvalifikati-
oner, deltage i undervisningsforløb ud over den almindelige 
undervisning . Her på skolen tilbyder vi ekstra undervisning 
på højt niveau, hvor en lidt større gruppe kan være med - vi 
kalder det MasterClass undervisning .

Skolen og værdierne
Vi tror, du vil noget, og det afspejles i vores værdier . Vi vil 
støtte dig i at være:
• Selvstændig, initiativrig og ansvarsfuld
•  Aktiv deltagende i de beslutnings- 
processer, du involveres i

•  Åben og respekterende i forhold til  
alle på skolen

• I udvikling, både personligt og fagligt

Skolen og traditionerne
Som ny elev på Skanderborg Gymnasium vil du hurtigt 
opdage, at vi er et moderne gymnasium, der forener tidens 
ånd med talrige traditioner . Du vil som elev være med til at 
videreføre traditioner, som omfatter ting, vi gør sammen  
hver eneste uge; morgensamling, studiecafé og frivillig  
undervisning . 

Andre ting vi gør årligt er fx filmfestivalen Den Gyldne Svale, 
Forårsfest, Musical og kåring af Årets Kunstner . Henover året 
afholdes en række hyggelige og populære begivenheder 
såsom hyggeaftener, fredagscafé og filmaftener . 

Skolen og dig
Vi arbejder hele tiden på at være på forkant med udviklin-
gen af det bedste studiemiljø . Indimellem kræver det måske 
lidt støtte til dig, for at du bedst kan lære og dermed opnå 
de bedste faglige mål . Derfor bruger vi mange ressourcer på 
vores dygtige lærerteam, studievejledning, læsevejledning, 
IT-support, lektiehjælpere og på elevmentorer . Alle arbejder 
vi sammen om at give dig de bedst tænkelige forudsætnin-
ger, mens du er elev på Skanderborg Gymnasium .

Skolen og dine valg undervejs
I alle studieretninger er der plads til ekstra fag . Du har mu-
lighed for at vælge et fag, du allerede har blot på et højere 
niveau, eller du kan vælge et helt nyt .
Studieretningsfag og valgfag kan sammensættes, så de 
opfylder kravene til optagelse på alle videregående uddan-
nelser .

Vil du vide mere?
Du kan få mange flere oplysninger på vores hjemmeside 
www .skanderborg-gym .dk, og du er også meget velkommen 
til at komme og besøge os!

Orienteringsmøde
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 11 .30 .
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Syddjurs Gymnasium
Kr . Herskindsvej 6 · 8410 Rønde · Tlf . 8637 1977 · www .syddjurs-gym .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023 på  
Syddjurs Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Rønde Gymnasium har pr . 1 .9 .2021 skiftet navn til Syddjurs 
Gymnasium, og skolen er fortsat det selvstændige stx-gym-
nasium i Syddjurs Kommune . Syddjurs Gymnasium er en 
skole med mange traditioner, der er skabt siden grundlæg-
gelsen i 1917 . Skolens kvaliteter består i det solide faglige 
arbejde i undervisningen og i det sociale liv . 
Syddjurs Gymnasium er et mindre, offentligt gymnasium 
med ca . 360 elever – heraf omkring 75 kostelever . Her mødes 
kostelever fra hele Danmark og fra udlandet med dagelever 
fra lokalområdet . Dette samspil medfører et alsidigt skole- 
miljø, hvor der er plads til forskellighed . Vores mål er at skabe 
et undervisningsmiljø, hvor den faglige fordybelse er basis  
for din fremtidige uddannelse og din personlige udvikling .
Ansvar, respekt og fællesskab er nøgleord i hverdagen på 
skolen . Gymnasiet ligger midt i Rønde, og der er gode bus-
forbindelser .

Skolen og undervisningen
Undervisningen har højeste prioritet og vi tilbyder en varieret 
og fagligt solid undervisning . At nå høje faglige mål er både 
dit og dine læreres ansvar . En helt naturlig del af undervis- 
ningen er ekskursioner og studierejser, f .eks . i historie, sprog-
fagene, idræt, naturgeografi og musik . I de sidste 10 år er der 
opført nye undervisingsfaciliteter, og vi er i planlægnings- 
fasen om endnu en ny bygning på skolens grund . De fysiske 
rammer for undervisningen er således i top . Skoledagen  
begynder normalt kl . 8 .15, og vi mødes vi til morgensamling 
to gange om ugen, hvor du får aktuelle informationer, en 
sang, et musikindslag m .m . Hverdagen hos os er i høj grad 
præget af, at vi ikke blot er et ”almindeligt” gymnasium for 
jer, der bor lokalt, men at vi også har en kostskole, som giver 
liv på skolen døgnet rundt . Du bliver hurtigt en del af et  
aktivt miljø med gode kammerater, samarbejde om lektier 
og sports- og musikaktiviteter . Opsætningen af en musical 
hører med til vores stærke traditioner – kom og vær med! 
Skolens faciliteter står også efter skoletid til din rådighed .  
Du kan benytte studieområderne, dyrke idræt eller spille 
musik . På Syddjurs Gymnasium søger vi at inddrage eleverne 
aktivt i dagligdagen .

Ofte forbereder eleverne selv eller elever
og lærere i fællesskab fx fester, tema-aftener og rejser . Vi 
har kajakker og en sejlbåd og tilbyder derfor også sejlads i 
frivillig idræt . I den første uge af sommerferien tager vi på et 
længere togt . På Syddjurs Gymnasium lærer du mange nye 
kammerater at kende, fordi en del af undervisningen er på 
tværs af klasser . Derfor vil du hurtigt føle, at du kender alle, 
og at det er ”din egen skole” .

Valg ved ansøgning om optagelse
2 . fremmedsprog: Tysk, fransk, spansk eller kinesisk .
Kunstnerisk fag: Musik, billedkunst eller mediefag .
Studieretning: Efter grundforløbet på 3 måneder skal du 
vælge hvilken studieretning du ønsker at følge i resten af dit 
gymnasieforløb . Du har selv størst mulig indfydelse på sam-
mensætningen af din uddannelse, da valget er individuelt 
og ikke sker klassevis . Det gør det muligt for os som mindre 
skole at give dig et gymnasietilbud, der tager hensyn til dine 
interesser, og som er fuldt på højde med de andre skolers .

Valgfag
Du skal individuelt vælge 1 til 3 valgfag .
A-niveau: Biologi, engelsk, fransk, fysik, kemi, kinesisk,  
matematik, musik, samfundsfag, spansk og tysk .
B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, 
mediefag, musik, religion, naturgeografi og samfundsfag .
C-niveau: Astronomi, billedkunst, design, erhvervsøkonomi, 
filosofi, kemi, latin, musik, naturgeografi, latin, mediefag og 
psykologi .

Vil du vide mere?
Syddjurs Gymnasium er en offentlig skole, og vi har en kost-
afdeling, hvor du kan bo . Besøg www .syddjurs-gym .dk og få 
tilsendt vores informationsmateriale .

Orienteringsaften
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 19 .
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NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + IT A
Samfundsfag A + Engelsk A
Samfundsfag A + Matematik A

KUNST
Musik A + Engelsk A

Se endvidere på www.vibygym.dk

Viby Gymnasium
STX · HF · HF+
Søndervangs Allé 45 · 8260 Viby J · Tlf . 8734 8000 · www .vibygym .dk

Viby Gymnasium har ca . 550 elever i STX og HF . Vi er et 
moderne gymnasium med fokus på et højt fagligt niveau, 
engagerende undervisningsformer og tidssvarende undervis-
ningsfaciliteter . Vi har en kultur, der fremmer faglig og social 
nysgerrighed, og hvor alle arbejder sammen for at opnå de 
bedste resultater . Hver skoledag skal indeholde både faglige 
og sociale oplevelser . Vi har tre værdier: åbenhed, sundhed 
og talent .

Åbenhed
Vi opfatter åbenhed som samarbejde, engagement, delta-
gelse, ansvar og plads til forskellighed . Tilsammen er det 
drivkraften i vores stærke fællesskab . Åbenheden er bl .a . 
tydeliggjort ved, at undervisningen foregår i et samarbejde 
mellem lærere og elever .  
På Viby Gymnasium tilbyder vi undervisning i forskellige 
sprog: engelsk, fransk, spansk og tysk . Vi har undervisning i 
både de klassiske naturvidenskabelige fag fysik, kemi, biologi 
og de nyere fag bioteknologi og informatik . Hermed har vi et 
bredt spektrum af muligheder både indenfor det humanisti-
ske og det naturvidenskabelige fagområde . 
Viby Gymnasium lægger stor vægt på at være et åbent 
gymnasium, som aktivt inddrager erfaringer og viden fra 
verden uden for skolens mure . Vi tager ud i verden og verden 
ind i undervisningen . Vi tror på, at vi herigennem styrker vore 
elevers muligheder, når de forlader os som studenter .

Det digitale samfund
På alle felter i samfundet dominerer og bestemmer digitali-
seringen i dag løsninger og metoder . På Viby kan du – som 
eneste sted i Danmark – fordybe dig i en studieretning med 
Informationsteknologi og Samfundsfag på A-niveau . Du vil 
gennem studieretningen udvikle dine analytiske og refleksive 
kompetencer, gennem at forstå, anvende og skabe digitale 
løsninger . I et videreuddannelsesperspektiv vil du opbygge et 
helt unikt fundament . 

Sundhed
For at opnå de bedste faglige resultater er trivsel en nødven-
dighed . Derfor arbejder vi med mental og fysisk sundhed 
med mindre fokus på karakterer og mere fokus på trivsel 
gennem fællesaktiviteter og individuelle mål . Vi har man-
ge fælles aktiviteter på tværs af klasser og årgange . Faglige 
projekter og samarbejder mellem klasserne som SamfCup, 
temadag, tutorordning, faglige præsentationer, elever der 
underviser på juniortalent såvel som sociale arrangementer 
som juleklip, cafeer, filmfestival, frivillig sport og meget mere .

Talent
Vi arbejder med talentudvikling og talentpleje gennem en 
række initiativer . Talenter kan være både faglige, sociale, 
organisatoriske og kunstneriske, og derfor er talentarbejdet 
et bredt spektrum af tiltag . Masterclass i matematik, retorik- 
workshop, musical, SoMe-team, elevråd og festforeningen 
Impuls og meget andet . Flere af skolens elever deltager også 
hvert år i en række nationale og internationale konkurrencer . 
Viby Gymnasium har partnerskabsaftaler med gymnasier i 
Tyskland og Spanien om talentudveksling . Alle tilbud om 
talentrejser indeholder også tilbud om masterclass undervis-
ning . Viby Gymnasium er yderligere værtsskolen for Akade-
miet for Talentfulde Unge og Juniortalent Århus Syd . 

Orienteringsaften og åbent hus
Torsdag den 13 . januar 2022 kl . 19 .30 .
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10 .
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Århus Akademi
2-årig STX
Gøteborg Allé 2-4 · 8200 Århus N · Tlf . 8739 1680 · www .aarhusakademi .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Engelsk A

SPROG
Engelsk A + Fransk A / Tysk A / Spansk A + Latin C

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023  
på Århus Akademis hjemmeside efter december 2021.

Århus Akademi er den eneste skole i Region Midt, hvor du 
kan tage en STX-studentereksamen på kun 2 år . De enkelte 
fag har lidt færre timer end i det 3-årige gymnasium, og du 
skal ikke have idræt, kreative fag eller oldtidskundskab . Den 
2-årige STX er målrettet mod en lang videregående uddan-
nelse fx på universitetet . Århus Akademi ligger i det nordlige 
Aarhus i et område med gode bus- og den nye letbane-
forbindelse . Der går ca . 600 elever på skolen fordelt på tre 
uddannelser: 2-årig STX, HF og GS (gymnasial supplering) .

Uddannelsens opbygning
2-årig STX er uden grundforløb og består af obligatoriske  
fag, studieretningsfag, et studieretningsprojekt og valgfag . 
Alle har dansk A, historie A, engelsk B, fortsættersprog B  
eller begyndersprog A, samfundsfag C, matematik C, fysik C, 
kemi C, biologi C og religion C .

Skolen og undervisningen
Eleverne på 2-årig STX har forskellig baggrund . Mange kom-
mer med erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ungdoms- 
uddannelser, højskoler, rejser m .m ., men også en del direkte 
fra 10 . klasse . Gennemsnitsalderen er 18 år, og vi lægger 
vægt på samarbejde, fagligt engagement og gode relationer 
mellem elever og lærere . Undervisningen er inddelt i blokke 
på 75 minutter . Du vil møde varierede arbejdsformer og 
it-baseret undervisning . Alle elever skal derfor medbringe 
egen pc . Skolen er åben på hverdage fra 7 .00 til 17 .00 . Vi 
tilbyder personlig og faglig støtte bl .a . via studievejledere, 
læsepædagoger, matematikvejledere, mentorordning,  
psykolog, skrivetimer og studiecafé . 

Elevråd og arrangementer
Akademiet har et aktivt elevråd . Eleverne er repræsenteret 
i skolens bestyrelse og udvalg . Elever og lærere planlægger 
sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester . De 
store begivenheder er melodi grand prix og den årlige galla- 
fest . Vi tilbyder frivillig idræt og musik og andre kreative og 
sociale aktiviteter . Der er særlige arrangementer for STX- 
eleverne og faglige studieture i begge skoleår .

Valg ved ansøgning om optagelse
Når du søger optagelse, skal du vælge:
•    Studieretning: Se oversigten, som opdateres på skolens 

hjemmeside .

•    2 . fremmedsprog: Tysk fortsætter B, fransk begynder A  
eller spansk begynder A .

•    Valgfag: 1-2 valgfag blandt skolens udbud:
  A-niveau: Engelsk, fransk begynder, fysik, matematik,  

samfundsfag, spansk begynder og tysk fortsætter .
  B-niveau: Biologi, fysik, kemi, matematik, religion,  

samfundsfag og tysk .

Optagelse
Det er Århus Akademi, der konkret vurderer, om du kan 
optages . Det sker på baggrund af en optagelsessamtale, dine 
eksamenspapirer, uddannelsesplan og evt . en optagelses-
prøve . Optagelse kan tidligst finde sted et år efter, at du har 
afsluttet 9 . klasse . Du kan altså søge ind i direkte forlængelse 
af 10 . klasse eller et år efter 9 . klasse, hvor du har været ude 
at rejse, arbejde eller har gået på en anden skole . Du søger 
på optagelse .dk og indkaldes til en samtale med en af vores 
studievejledere, når vi har modtaget din ansøgning .

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide om Århus Akademi på hjemmesiden 
eller ved at kontakte skolens kontor eller studievejledere, 
eller du kan besøge os til åbent hus .

Åbent hus
Mandag den 17 . januar 2022 kl . 19 .30 .
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10 .
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Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1 · 8000 Århus C · Tlf . 89 123400 · www .akat .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023 på  
Aarhus Katedralskoles hjemmeside efter 1. december 2021.

Med mere end 800 elever i centrum af Aarhus er Aarhus 
Katedralskole et unikt og inspirerende sted at tilbringe sin 
gymnasietid . De historiske bygninger giver en særlig atmo-
sfære, som sætter sit præg på alle, der har deres daglige 
gang på skolen .

Skolen og undervisningen 
Katedralskolen er en moderne skole med historisk glød . 
De gamle bygninger giver en fascinerende ramme, og alle 
undervisningslokaler, grupperum og studieområder er gen-
nemmoderniserede . 

Aarhus Katedralskole er en ambitiøs skole . Undervisning af 
høj kvalitet går hånd i hånd med et levende studiemiljø, der 
giver faglige udfordringer og støtte til alle elever . Skolen har 
en lang række tilbud til talenter, og der foregår en målrettet 
indsats for at forbedre elevernes læsevaner og studieteknik .
Skolen er præget af et stærk musikmiljø, og har bl .a . et sam-
arbejde med Aarhus Musikskole om MGK (Musikalsk Grund-
kursus) . Efter endt skoletid har alle mulighed for at engagere 
sig i fx kor, bigband eller musical . Derudover er vi stolte af, 
som det eneste gymnasium i Danmark, at have en studieret-
ning med Design og Arkitektur A og Matematik A .  

Vi lægger stor vægt på udadrettede aktiviteter, både lokalt 
og internationalt . Skolens placering tæt på alting giver mu-
lighed for at deltage i byens kulturliv og for at samarbejde 
med videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv .
På ’Katten’ sker der rigtigt meget også uden for skoletiden: 
studiekredse, musikarrangementer, sport, foredrag, frivilligt 
arbejde m .m . Her er et åbent og mangfoldigt miljø, hvor  
elevernes medindflydelse og engagement sættes højt .  
Eleverne deltager i alle beslutningsudvalg, og har mulighed 
for selv at skabe en lang række aktiviteter . 

Valg ved ansøgning om optagelse 
Du skal ved optagelse træffe valg om 2 . fremmedsprog og 
kunstnerisk fag .  
2 . fremmedsprog: Du kan vælge mellem tysk fortsætter, 
fransk fortsætter, fransk begynder, italiensk begynder, spansk 
begynder, kinesisk begynder .  
Kunstneriske fag: I 2020 kunne man vælge mellem billed-
kunst, design og arkitektur samt musik . 

Studieretninger
Skolens udbud af studieretninger i skoleåret 2022/2023 er 
beskrevet på skolens hjemmeside . 

Valgfag 
I 2020 var udbuddet følgende: A-niveau: Biologi, engelsk, 
fransk fortsætter, fysik, kemi, matematik, samfundsfag, tysk 
fortsætter . B-niveau: Biologi, billedkunst, design og arkitektur, 
filosofi, fysik, idræt, informatik, innovation, kemi, latin, mate-
matik, musik, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag . 
C-niveau: Astronomi, biologi, billedkunst, design og arki-
tektur, dramatik, filosofi, informatik, innovation, kemi, latin, 
musik, naturgeografi, psykologi .

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til skolen, kan du besøge skolens hjemme-
side eller kontakte os telefonisk . Bemærk: De mange trapper 
på skolen gør den uegnet for kørestolsbrugere . 

Informationsmøde
Tirsdag den 11 januar 2022 kl . 19 .30 .
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Århus Statsgymnasium
Fenrisvej 33 · 8210 Århus V · Tlf . 8615 8955 · www .aarhusstatsgymnasium .dk

Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2022 / 2023 på  
Århus Statsgymnasiums hjemmeside efter 1. december 2021.

Århus Statsgymnasium er placeret i Hasle/ Åbyhøj mellem 
Viborgvej og Silkeborgvej og er let at komme til med bus . 
Skolen har ca . 800 elever . Vi lægger vægt på at skabe et 
rart klima for elever og ansatte som ramme om den faglige 
undervisning . Tryghed i kombination med faglig og personlig 
udfordring er forudsætningen for enhver god læreproces .  
Vi har gode rammer for faglige og sociale fællesskaber både  
i og uden for skoletid .

Skolen og undervisningen
Undervisningen tilrettelægges med stor variation og med 
fokus på moderne arbejdsformer, der kvalificerer til videre-
gående studier . Der skal være plads til faglig fordybelse og 
samtidig til udvikling af elevernes personlige kvalifikationer . 
Der undervises i lektioner på 90 minutter . Skoledagens 
længde er maksimalt 8-15 med højst fire forskellige fag .  
Den normale klasseundervisning afløses af perioder med 
tværfaglige projekter af kortere eller længere varighed,  
ekskursioner og fagdage . 

I uddannelsen indgår besøg ud af huset: Teater-, koncert-, 
film-, kunst- og sportsarrangementer, besøg på virksomheder 
eller på uddannelsesinstitutioner og studietur til udlandet .  
Omvendt er politikere, forskere, kulturpersonligheder, musik- 
og teatergrupper jævnligt gæster hos os . For at give maksi- 
mal mulighed for sådanne undervisningsaktiviteter har 
skolen indført en fleksibel arbejdsplan . Det betyder, at vi ikke 
har et fast ugeskema, men i stedet en mødeplan, der lægges 
fra uge til uge . 

Klassens samlede uddannelsesforløb tilrettelægges af et 
lærerteam . Lærerteamet inddrager elevernes klasseråd i 
planlægningen . Der er rig mulighed for at arbejde på tværs 
af klasserne i forskellige interessegrupper efter skoletid:  
Skoleblad, filmklub, big band, musical, kor, Melodi Grand 
Prix, sport, motionsrum, kunstværksted, frivillig mediefag og 
musikgrupper . Skolen arrangerer også lektie- og skriveværk-
steder, hvor elever får hjælp og vejledning . På Århus Stats-
gymnasium har vi tradition for en demokratisk kultur . 

Vores elevråd har mulighed for at øve indflydelse på de fleste 
sider af skolens liv . Skolen har store studieområder og mange 
elevarbejdspladser . Skolen har bl .a . fokus på inddragelse af it 
i undervisningen . Der er fri adgang til brug af programmer, 
internet, aviser, håndbøger osv . til forberedelse, opgave- 
skrivning og projektarbejder . Skolen er egnet for kørestols-
brugere .

Valg ved ansøgning om optagelse
Du angiver ønsker på 2 felter: Andet fremmedsprog: Tysk 
fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk 
begynder . Kunstneriske fag: Musik, billedkunst, dramatik, 
mediefag eller design og arkitektur . Udbuddet af studieret-
ninger for 2022 vil fremgå af skolens hjemmeside i løbet af 
efteråret 2021 . 

Valgfag der normalt udbydes
A-niveau: Engelsk, fransk (fortsætter), fysik, kemi, matematik, 
samfundsfag og tysk (fortsætter) . 
B-niveau: Billedkunst, biologi, filosofi,  fysik, idræt, kemi,  
mediefag, naturgeografi, psykologi og religion .
C-niveau: Astronomi, design, drama, erhvervsøkonomi,  
filosofi, informatik, innovation, latin, musik og lydproduktion  
og psykologi .
Elever har en til tre valgfagsmuligheder . Antallet af valgfag 
afhænger af studieretningen og det valgte andet fremmed-
sprog .

Åbent hus
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 19 .30 .
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Du kan læse om vores udbud af studieretninger for skoleåret  
2022/2023 på aarhusgym.dk/tilst

AARHUS GYMNASIUM, Tilst
– en del af AARHUS TECH
Kileparken 25 · 8381 Tilst · Tlf . 8937 3533 · aarhusgym .dk/tilst

Tre forskellige uddannelser med elever fra byen, oplandet  
og hele verden har deres daglige gang på AARHUS GYMNA-
SIUM, Tilst . Det skaber et mangfoldigt og farverigt miljø med 
tolerance og plads til alle . Hos os har vi hele verden under 
samme tag .

Skolen og undervisningen
Undervisningen på AARHUS GYMNASIUM, Tilst veksler i høj 
grad mellem teori og praksis . Du arbejder med tværfaglige  
opgaver og projekter, hvor du kombinerer de fag, som 
interesserer dig mest . Du får nye perspektiver og relationer 
i fælles timearrangementer med elever fra andre klasser på 
skolen . Og så tager vi dig med ud i verden på ekskursioner 
og studierejser til udlandet . Det giver dig en varieret hverdag 
og sikrer, at du virkelig får styr på stoffet og sjældent keder 
dig . Har du alligevel mod på ekstra udfordringer, tilbyder vi 
dig mulighed for at deltage i talentprogrammer og faglige 
konkurrencer .

Her bliver din stemme hørt
Du er med til at bestemme på AARHUS GYMNASIUM, Tilst . 
Vi lægger vægt på elev-demokrati, og vores elever har stor 
indflydelse gennem udvalgsarbejde og et velfungerende 
elevråd . Du vil desuden opleve, at skolens internationale pro-
fil skinner tydeligt igennem . Vi uddanner til globalt medbor-
gerskab og inddrager hele verden i din undervisning .

Vi holder alle døre åbne
Uanset hvad du drømmer om af videreuddannelse, kan 
AARHUS GYMNASIUM, Tilst hjælpe dig på vej . Vi tilbyder 
studieretninger, der har tæt forbindelse med virkeligheden 
uden for skolens rammer . I 1 .g starter du på et grundforløb i 
tre måneder, der forbereder dig på dit valg af studieretning . 
Så vælger du rigtigt med ro i sindet .

Hverdagen er lidt sjovere her
Vores fysiske rammer lægger op til hygge og sjov i hverda-
gen . Vi afholder fredagscaféer, fester, sport og meget andet . 
Alt det er med til at understøtte det sociale liv på skolen og 
gør hverdagen lidt sjovere . 
Efter skoletid kan du som elev på AARHUS GYMNASIUM, Tilst:
• Løfte jern i fitnesscentret
• Spille volleyball, fodbold, badminton og bordtennis
• Dyrke pilates og danse

Gymnasiet afholder en række arrangementer i løbet af  
skoleåret, heriblandt:
• Seks temafester
• Fredagscaféer
• Vores traditionsrige ”Grim dag”
• Forårskoncert
• Den store skolefest
• Filmfestival
• Musikcaféer
• MGP

Du kan desuden udfolde dig kreativt i vores:
• Musical
• Forfatterværksted
• Billedkunstlokale
• Keramiklokale
• Filmklub
• Musiklokale med lydstudie

Vil du vide mere?
Læs mere om AARHUS GYMNASIUM, Tilst og vores studieret-
ninger på aarhusgym .dk/tilst . Vores vejledere er også klar til 
at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål . Se mere på aarhusgym .
dk/vejledning eller ring til dem på 8937 3300 . 
Vi afholder løbende rundvisninger og andre arrangementer . 
Se hvor, hvornår og hvordan du deltager på aarhusgym .dk/
arrangementer . Find os også på Facebook, Instagram og 
YouTube, og få indblik i hverdagen på AARHUS GYMNASIUM .

Åbent hus
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 16-19 på
AARHUS GYMNASIUM, Kileparken 25, Tilst .

Fællesarrangement for HTX, STX, HF og IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .
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Tørring Gymnasium
Kirkevej 20 · 7160 Tørring · Tlf . 7580 1844 · www .toerring-gym .dk

NATURVIDENSKAB
Matematik A + Fysik B + Kemi B
Matematik A + Fysik B + Kemi A
Matematik A + Fysik A + Kemi B
Biologi A + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB
Samfundsfag A + Matematik A
Samfundsfag A + Engelsk A

SPROG
Engelsk A + Spansk A + Tysk B
Engelsk A + Spansk A + Fransk B
Engelsk A + Spansk A + Latin C
Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B
Engelsk A + Fransk A + Samfundsfag B 

KUNST
Musik A + Engelsk A
Musik A + Matematik A

VIGTIGT 
Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets 
hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Trivsel og faglighed 
På Tørring Gymnasium sætter vi en ære i at kunne tilbyde en 
høj faglighed og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for 
både elever og ansatte . Vi bekræftes dagligt i, at det stærke 
fællesskab er grundlaget for fagligheden . Vi er et mindre 
gymnasium, og størrelsen giver gode muligheder for  både 
faglige og sociale aktiviteter på tværs af klasser og årgange . 
Skoledagen starter kl . 8:30, og busserne kører lige til døren .

Studieretninger og valgfag
I grundforløbet sørger vi for, at 1 .g’erne får de bedste betin- 
gelser for at kunne træffe deres valg af studieretning i okto- 
ber måned . Ønsker om valgfag skal først tages i midten af 
2 .g, og det betyder, at eleverne undervejs kan tone deres 
studieretninger, så fagene kommer til at passe med interes- 
ser og fremtidsplaner . Dette er en god mulighed for de ele-
ver, der inden gymnasiestarten ikke ved, hvad de skal efter 
gymnasiet . Gymnasiet udbyder en bred vifte af valgfag på 
både A, B, og C-niveau .

Ud at se med TG
Her prioriteres både det lokale og globale møde højt . Hver 
klasse kommer på ekskursioner samt en studietur i løbet af 
deres skoletid . På de sproglige hold er der desuden mulig-
hed for frivillige udvekslingsture til skoler i udlandet – her 
samarbejder vi med en række partnerskoler i bl .a . Spanien, 
Tyskland og England . 
  
Aktiviteter på tværs
Udover den daglige undervisning har Tørring Gymnasium 
en række initiativer, der skal støtte elevernes interesser og 
talenter – fx talentudvikling i dansk, musik og matematik . 
Derudover er der både i og uden for skoletiden en lang 
række aktiviteter, der går på tværs af klasser og årgange . I 
skoletiden er der bl .a . fællestimearrangementer og aktivitets-
dage . Uden for skoletiden er der mulighed for at deltage i 
idræt, billedkunst, elevbands, elevcaféer og elevfester . Hvert 
år afholdes en forårskoncert, og hvert andet år har vi tradition 
for en stort opsat musical . I maj måned organiserer eleverne 
selv en musikfestival, som er den ældste af sin art i landet – 
TAG-festivalen .

Den første tid
Den første tids undervisning vil forløbe efter et særligt 
introduktionsprogram, der blandt andet omfatter en fælles 
introtur for alle 1 .g’ere . Der er i grundforløbet et særligt fokus 
på at få alle nye elever til at føle sig velkomne på gymnasiet .

Yderligere oplysninger
Du er altid velkommen til at ringe eller komme på besøg for 
at få mere at vide om Tørring Gymnasium . Du kan også kigge 
på vores hjemmeside www .toerring-gym .dk

Åbent hus
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-12 . Hvis du ikke kan 
komme disse dage – fx hvis du går på efterskole – er du me-
get velkommen til at komme på et andet tidspunkt . Ring til 
os og lav en aftale .

Orienteringsaften
Mandag den 10 . januar 2022 kl . 19 . 
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NATURVIDENSKAB, SAMFUNDSVIDENSKAB, SPROG  
OG KUNST I TRE BLANDEDE KLASSER

BeScience-klassen
Matematik A + Fysik + Kemi B/A
Matematik A + Fysik B + Biotek A
Matematik A + Musik A

Business-klassen
Matematik A + International økonomi B + Fysik B/A
Matematik A + International økonomi B + Samfundsfag B/A
Frit valgfag A

BeGlobal-klassen
Engelsk A + Samfundsfag A
Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag  B
Engelsk A + Fransk A + Samfundsfag  B
Engelsk A + Spansk A + Tysk C/B
Engelsk A + Musik A

VIGTIGT 
Tjek studieretningerne for næste skoleår på BG’s hjemmeside 
efter 1. december. Der kan være ændringer!

Bjerringbro Gymnasium
P . E . Eriksens Vej 2 · 8850 Bjerringbro · Tlf . 8668 3600 · www .bjerringbro-gym .dk

Store muligheder på mindre gymnasium 
BG giver dig rammerne for de bedste år af dit ungdomsliv . 
BG har et fagligt stærkt og bredt uddannelsestilbud . Med en 
studenterhue fra BG kan du blive, hvad du vil, og hvem du vil: 
Arkitekt, jurist, sygeplejerske, læge, lærer, pædagog, fysio- 
terapeut, tolk, ingeniør, betjent, redder, jagerpilot, master i 
IT & Produktudvikling, økonom, revisor, dyrelæge, tandlæge 
og mindst 500 andre uddannelser . I hver klasse er der flere 
retninger, så du går sammen med unge, som ligner dig, men 
I er også lidt forskellige . Det skaber en fantastisk dynamik . 
Høj faglighed og kreativitet går hånd i hånd . 

BG-kultur – elevernes BG
På BG er elevernes læring, dannelse og trivsel i centrum . 
Gode lærer-elev relationer er topscorer i elevtrivselsunder-
søgelserne . Vi prioriteter aktiviteter på tværs af klasser og 
årgange – herunder et levende iværksættermiljø og faglige 
events og fællestimer Eleverne bestyrer deres egen hyggelige 
fredagscafé og arrangerer flere årlige gymnasiefester, her- 
under den legendariske gallafest . 

STX BeGlobal – med sprog og samfundsfag  
eller musik
Vil du være en af BG’s eftertragtede studenter? Vi klæder  
dig på til at blive en moderne verdensborger i forhold til 
kommunikation og global kulturforståelse . Engelsk på A- 
niveau er klassens bærende fællesfag . Samfundsfag, fransk, 
tysk, spansk, samfundsfag og/eller musik tilvælges . Fagene 
bidrager med politiske og æstetiske indsigter . Du kan glæde 
dig til rejser til fx Bruxelles og København . Klassens store 
studietur går til metropolen New York i 3 .g .  
Bliv eftertragtet verdensborger – BeGlobal .

STX BeScience - naturvidenskab og matematik 
Er du interesseret i matematik og eksperimentelt arbejde  
inden for fysik, kemi og biologi? Så er BeScience-klassen på 
BG det helt rigtige valg! Naturvidenskab med interessant 
teori og eksperimentelt arbejde, ekskursioner og samarbejde 
med private virksomheder, hospitaler og videregående ud-
dannelser . BeScience-identitet opnås gennem samarbejde 
om tværfaglige projekter bl .a . i relation til FN’s verdensmål 
i et stort projekt finansieret af Poul Due Jensens Fond, der 
også medfinansierer studierejsen til Afrika . Indsigt og udsyn 
for fremtidens ingeniør, læge, sygeplejerske, lærer, biolog mv .
Bliv dygtig, bliv handlekraftig - BeScience .

STX Business – International økonomi og Matematik
Fås kun på BG . Eneste sted i landet med netop den hue! 
Stx-Business på BG er udviklet i samarbejde med Grund-
fos . Til dig, der ønsker en unik ungdomsuddannelse med 
adgang til alle videregående uddannelser: Jura, merkonom, 
økonom, IT-produktudvikling, læge, lærer, medieprodukti-
on og ledelse, jagerpilot… Business-identitet for unge, som 
samarbejder om erhvervsrettede projekter, og som får de 
innovative kompetencer, der sikrer, at de kan være med til at 
løse klima-problemer og andre globale udfordringer set i et 
internationalt økonomisk perspektiv .  Mulighed for at arbejde 
på Grundfos frem mod international studierejse til Kina i 3 .g . 
Bliv international, bliv iværksætter – BeBusiness .

Musik A med Matematik A eller Engelsk A 
Med Musik A får du mulighed for at udfolde dig musisk gen-
nem tre år . Og du får samtidigt en stærk teoretisk viden om 
musik . Fællesskabet omkring læringen og lærernes opmærk-
somhed på din individuelle træning løfter dig op, op, op…
Bliv en del af et synligt og succesfuldt fællesskab med musik .

Oplev BG
Åbent hus lørdag den 13 . november 2021 . 
Infoaften tirsdag den 18 . januar 2022 . 
Ring ang . spørgsmål eller ønsker om et personligt møde  
på BG: rektor Dorte Gade, tlf . 8668 3600 .
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GROUP 1
First Language
Danish A literature SL/HL
English A language and  
literature SL/HL
Self taught A literature SL

GROUP 2
Second Language 
English B SL/HL
Danish B SL/HL
German B SL
Spanish ab initio SL
Danish ab initio SL
French ab initio SL

GROUP 3
 Individuals and Societies 
History SL/HL
Psychology SL/HL
Economics SL/HL
Enviromental systems and  
societies (ESS) SL

GROUP 4
Experimental Sciences 
Biology SL/HL
Chemistry SL/HL
Physics SL/HL
Enviromental systems and  
societies (ESS) SL

GROUP 5
Mathematics
Analysis and approaches (AA)  
SL/HL
Applications and interpretation  
(AI) SL/HL                                   

GROUP 6
The Arts
Visual Arts SL/HL
Music SL/HL or another subject  
from group 2, 3 or 4 SL/HL

SL = Standard Level 
HL = Higher Level

Grenaa Gymnasium har ca . 550 elever fordelt på STX, HF 
og IB, heraf ca . 210 på vores engelsksprogede uddannelser 
Pre-IB og IB Diploma . Hovedparten af vores IB-elever bor på 
vores velfungerende og hyggelige kostskole med plads til 
190 elever . En del kommer også med letbane eller bus fra  
Århus og Randersområdet . IB er kendt for en høj faglig stan-
dard og for et stærkt internationalt miljø . Såvel gymnasiet 
som kostskolen er indrettet til kørestolsbrugere .

Skolen og undervisningen
Du har undervisningslektioner på 45 minutter, og vil have 
3-4 fag pr . dag . Som dansk folkeskoleelev starter du i Pre-IB, 
som er et forberedelsesår til IB . Pre-IB svarer til 1 . år på STX, 
men al undervisning foregår på engelsk, og du forberedes 
målrettet til IB Diploma . I de første måneder får du en grun-
dig introduktion til din nye skole . I Pre-IB kommer du på en 
tur med overnatning sammen med din klasse, du får hjælp 
af elevtutorer til at lære skolen og miljøet at kende, og du 
deltager i en række sociale arrangementer .

Er IB noget for dig?
Det faglige niveau på IB-uddannelsen er meget højt, og du 
skal være indstillet på, at det kræver både ihærdighed, lyst 
og en god portion hårdt arbejde at gennemføre uddannel-
sen . Til gengæld får du dygtige og engagerede lærere som 
går højt op i at udfordre dig fagligt . Vi kan garantere dig,  
at du med en gennemført IB-uddannelse vil have et rigtig 
godt grundlag for videregående studier . IB Diploma er inter-
nationalt anerkendt og giver direkte adgang til universiteter i 
Danmark og over hele verden .

Kulturmøde og personlig udvikling
Som IB-elev på Grenaa Gymnasium vil du få klassekammera-
ter med meget forskellig baggrund . Nogle har udelukkende 
gået i skole i Danmark . Andre kommer direkte fra uden- 
landske skoler, og atter andre har erfaringer fra både danske 
og udenlandske skoler . På IB lægger vi også vægt på, at du 
har det godt socialt og bliver inspireret på flere måder end 
den faglige . Derfor har vi mange fælles arrangementer, fx 
morgensamlinger på engelsk specielt for IB-elever, fælles- 
timer om aktuelle temaer med foredragsholdere udefra, 
studierejser og ekskursioner, gallafest med lanciers, fester og 
caféer arrangeret af elevforeningen Olympos m .fl . I IB-syste-
met sætter vi det hele menneske i fokus, og der er derfor  
sat timer af til, at du kan deltage i frivillige projekter og 
sportsaktiviteter efter eget valg, fx kor- og orkesterprojekter, 
fodbold- og volleyturneringer, musical og billedkunst .

Transport og mødetider
Transport til Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og  
Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens  
mødetider . Desuden kan du tage letbanen, som holder ca . 
10 minutters gang fra gymnasiet . Din skoledag begynder  
kl . 8 .40 og slutter enten kl . 14 .50 eller kl . 15 .40 .

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål om Pre-IB eller IB Diploma på Grenaa 
Gymnasium, er du meget velkommen til at skrive til IB 
Coordinator Eike Strandsby: es@grenaa-gym .dk . Du kan også 
komme på besøg og overvære undervisningen i en af vores 
IB-klasser . Læs mere på www .grenaa-gym .dk

Orienteringsmøder
Se vores hjemmeside: www .grenaa-gym .dk .

Første skoledag
Mandag den 8 . august 2022 for Pre-IB og nye IB1 .
Tirsdag den 9 . august 2022 for IB1 og IB2 .

Skolen udbyder følgende IB-fag

Grenaa Gymnasium
Pre-IB · IB · STX · HF
N . P . Josiassensvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf . 8758 4050 · www .grenaa-gym .dk
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AARHUS GYMNASIUM, Tilst
– en del af AARHUS TECH
Kileparken 25 · 8381 Tilst · Tlf . 8937 3533 · aarhusgym .dk/tilst

Du kan se alle fagene for skoleåret 2022/2023 på  
aarhusgym.dk/ib

Gå på gym med hele verden
Du lever i en international verden, så hvorfor skulle din 
uddannelser ikke også være det? Som IB-elev på AARHUS 
GYMNASIUM, Tilst får du klassekammerater fra hele kloden . 
Ud over IB har skolen tre andre forskellige uddannelser med 
elever fra byen og oplandet . Det skaber et mangfoldigt og 
farverigt miljø med tolerance og plads til alle . Hos os har vi 
hele verden under samme tag .

Skolen og undervisningen
På IB-uddannelsen møder du nationaliteter og kulturer  
med perspektiver og meninger, der til tider kan udfordre 
din egen opfattelse af verden og begivenheder . Uddannel-
sens faglige niveau er højt, og al undervisning – bortset fra 
dansk-lektioner – foregår på engelsk . Det kan til sammen 
være udfordrende for nogle, men for dem, som er tilpas i 
det, er gevinsten enorm . IB’en giver dig enestående mulig-
heder for at få verdensomspændende venskaber og en unik 
personlig indsigt . Dertil er IB Diploma en internationalt aner-
kendt studentereksamen, som giver dig fremragende vilkår 
for en akademisk uddannelse i udlandet og Danmark .
Du vælger mellem en række fag, som du arbejder i dybden 
med på IB-uddannelsen . Du skal vælge et fag fra hver af de 
seks faggrupper . Du kan undlade at vælge et fag fra faggrup-
pe 6, hvis du vælger to fag fra en af de andre grupper .

Faggrupperne er:
Faggruppe 1: Modersmål
Faggruppe 2: Fremmedsprog
Faggruppe 3: Individ og Samfund
Faggruppe 4: Naturvidenskab
Faggruppe 5: Matematik
Faggruppe 6: Kunstneriske fag
 
Pre-IB og optagelse
Pre-IB er et forberedende år til IB . Forløbet minder meget 
om 1 .g på STX, men undervisningen peger hele tiden i ret-
ningen af IB . Efter pre-IB vælger de fleste at fortsætte til IB 
Diploma Programme, men du kan også skifte studieretning 
og begynde som 2 .g’er på STX uden problemer . Du søger 
om optagelse igennem optagelse .dk, og derudover skal 
du også ansøge via OpenApply, som du finder et link til på 
aarhusgym .dk/ib

Hverdagen er lidt sjovere her
Vores fysiske rammer lægger op til hygge og sjov i hverdagen . 
Vi afholder desuden fredagscaféer, fester, sport og meget  
andet . Alt det er med til at understøtte det sociale liv på 
skolen og gør hverdagen lidt sjovere . 

Efter skoletid kan du som elev på AARHUS GYMNASIUM, 
Tilst:
• Løfte jern i fitnesscentret
• Spille volleyball, fodbold, badminton og bordtennis
• Dyrke pilates og danse

Gymnasiet afholder en række arrangementer i løbet af  
skoleåret, heriblandt:
• Seks temafester
• Fredagscaféer
• Vores traditionsrige ”Grim dag”
• Forårskoncert
• Den store skolefest
• Filmfestival
• Musikcaféer
• MGP

Du kan desuden udfolde dig kreativt i vores:
• Musical
• Forfatterværksted
• Billedkunstlokale
• Keramiklokale
• Filmklub
• Musiklokale med lydstudie

Vil du vide mere?
Læs mere om IB på AARHUS GYMNASIUM, Tilst på aarhus-
gym .dk/ib . Vores vejledere er også klar til at hjælpe dig, hvis 
du har spørgsmål . Se mere på aarhusgym .dk/vejledning  
eller ring til dem på 8937 3300 . 
Vi afholder løbende rundvisninger og andre arrangementer . 
Se hvor, hvornår og hvordan du deltager på aarhusgym .dk/
arrangementer . Find os også på Facebook, Instagram og 
YouTube, og få indblik i hverdagen på AARHUS GYMNASIUM .

Åbent hus
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 16-19 på
AARHUS GYMNASIUM, Kileparken 25, Tilst .

Fællesarrangement for HTX, STX, HF og IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13 på
AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2, Aarhus C .

IB-fag
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Åbent hus og orienteringsmøder
AARHUS
AARHUS TECH
EUX- OG ERHVERVSUDDANNELSER
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13
Dollerupvej 4, Aarhus C 
AARHUS GYMNASIUM, VIBY
HTX 
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19 
Hasselager Allé 10, Viby
AARHUS GYMNASIUM, TILST
HF, STX, IB OG EUX
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 16-19
Kileparken 25, Tilst
AARHUS GYMNASIUM, AARHUS C
HTX 
Torsdag den 13 . januar 2022 kl . 16-19  
Dollerupvej 2, Aarhus C . 
HTX, STX, HF OG IB
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-13
Dollerupvej 2, Aarhus C
SOSU ØSTJYLLAND
Onsdag den 8 . december 2021 kl . 12 .30-16, Aarhus
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 16-18 .30, Aarhus
AARHUS BUSINESS COLLEGE
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 17-19
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-12 
AARHUS HANDELSGYMNASIUM
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 16-19, Viby
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 16-19, Risskov
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10-12, Risskov 
EGAA GYMNASIUM 
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 19 .30
MARSELISBORG GYMNASIUM
Mandag den 17 . januar 2022 kl . 19 .30
Lørdag den 22 . januar 2022 kl 10-12 
RISSKOV GYMNASIUM
Onsdag den 26 . januar 2022 kl . 19 .30
VIBY GYMNASIUM
Torsdag den 13 . januar 2022 kl . 19 .30
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10
AARHUS HF
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-12 .30
AARHUS KATEDRALSKOLE
Tirsdag den 11 januar 2022 kl . 19 .30
ÅRHUS STATSGYMNASIUM
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 19 .30
ÅRHUS AKADEMI
Mandag den 17 . januar 2022 kl . 19 .30
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 10
VIA UNIVERSITY COLLEGE
Tjek datoer på vores hjemmeside  
via .dk/uddannelser/beklaedningshaandvaerker/aabent-hus
INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED
Onsdag den 3 . november 2021 kl . 15-17
Onsdag den 27 . april 2022 kl . 15-17

RANDERS
RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE
Tirsdag den 10 . august 2021 kl . 16-18 i Randers
Tirsdag den 16 . november 2021 kl . 16-18 i Randers
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 16-18 i Randers
Tirsdag den 5 . april 2022 kl . 16-18 i Randers 
TRADIUM
EUD · EUX · EUD10 · HHX · HTX
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 16-19
Tirsdag den 11 . januar 2022 kl . 16-19
PADERUP GYMNASIUM
Mandag den 10 . januar 2022 kl . 19
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 10 
RANDERS STATSSKOLE
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 19 
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 12 
RANDERS HF & VUC
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 17-19 
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 13-15

HADSTEN
DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE
Torsdag den 18 . november 2021 kl . 15-20
FAVRSKOV GYMNASIUM
Mandag den 24 . januar 2022 kl . 19-21 .30
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 10-12

SKANDERBORG
SCU – SKANDERBORG-ODDER  
CENTER FOR UDDANNELSE
EUD/EUX BUSINESS · HF · HHX
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 9 .30
SKANDERBORG GYMNASIUM
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 11 .30
TEKNISK GYMNASIUM, SKANDERBORG
HTX 
Lørdag den 22 . januar 2022 kl . 9 .30-11 .30  
Højvangens Torv 2, Skanderborg
SOSU ØSTJYLLAND
Torsdag den 9 . december 2021 kl . 12 .30-16, Skanderborg

BJERRINGBRO
BJERRINGBRO GYMNASIUM
Lørdag den 13 . november 2021 
Tirsdag den 18 . januar 2022
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ODDER
ODDER GYMNASIUM
Mandag den 10 . januar 2022 kl . 19 .30

RØNDE
KALØ ØKOLOGISK LANDBRUGSSKOLE
Lørdag den 4 . december 2021 kl . 10-14
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14
SYDDJURS GYMNASIUM
Onsdag den 12 . januar 2022 kl . 19
VID GYMNASIER 
HHX RØNDE
Torsdag den 20 . januar 2022 kl . 16  .30-18 
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14

GRENAA
VID ERHVERVSUDDANNELSER
EUD / EUX TEKNISK  
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14
EUD / EUX BUSINESS  
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 16-17 .30 
VID GYMNASIER
HHX GRENAA
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18 
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14
HTX GRENAA
Fredag den 19 . november 2021 kl . 15-18 .
Lørdag den 29 . januar 2022 kl . 11-14
GRENAA GYMNASIUM
Se vores hjemmeside: www .grenaa-gym .dk
RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 
Onsdag den 11 . august 2021 kl . 16-18 i Grenaa
Onsdag den 17 . november 2021 kl . 16-18 i Grenaa
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 16-18 i Grenaa

BEDER
JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER ÅRHUS 
Lørdag den 27 . november 2021 kl . 10-14
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 16-19
Torsdag den 2 . juni 2022 kl . 14-20

HEDENSTED
TØRRING GYMNASIUM
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-12 
Mandag den 10 . januar 2022 kl . 19    
VEJLEFJORD GYMNASIUM & HF
Søndag den 16 . januar 2022

HORSENS

Fælles uddannelsesmesse for ungdomsuddannelser  
i Horsens og Hedensted kommune i Forum Horsens 
lørdag den 30. oktober 2021 kl. 9.30-15

BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE
Fredag den 17 . september 2021 kl . 15-17 
Fredag den 8 . oktober 2021 kl . 15-17
Fredag den 5 . november 2021 kl . 15-17
Lørdag den 15 . januar 2022 kl . 10-15
HORSENS GYMNASIUM & HF
Mandag den 24 . januar 2022 kl . 19-21
Lørdag den 5 . februar 2022 kl . 10-12
HORSENS HF & VUC
Tirsdag den 18 . januar 2022 kl . 19-21 
VIA UNIVERSITY COLLEGE
Hold øje med www .via .dk/pædagogiskassistent
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I HORSENS 
Kontakt os og aftal et besøg

LEARNMARK HORSENS
LEARNMARK TECH
Tirsdag den 23 . november 2021 kl . 16-18 
LEARNMARK BUSINESS
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 9 .30-11 .30
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 17-19
LEARNMARK GYMNASIUM HHX
Torsdag 20 . januar 2022 kl . 19-21
LEARNMARK GYMNASIUM HTX
Torsdag 20 . januar 2022 kl . 19-21

VEJLE
CAMPUS VEJLE
EUD / EUX BUSINESS
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 19-21
HHX
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 19-21
HF
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14
Onsdag den 19 . januar 2022 kl . 19-21
ROSBORG GYMNASIUM & HF
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14
Torsdag den 27 . januar 2022 kl . 19-21 .30
RØDKILDE GYMNASIUM
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14
Onsdag den 26 . januar 2022 kl . 19
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I VEJLE 
Lørdag den 20 . november 2021 kl . 10-14
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Åbent hus og 
orienteringsmøder
Se oversigten på forrige side

Se dine lokale muligheder

▼ EUD / EUX TEKNISK  – side 48

▼ EUD / EUX BUSINESS – side 56

▼  SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE – side 62

▼  LANDBRUGSUDDANNELSEN – side 66

▼ ERHVERVSFISKER OG FISKEHANDLER – side 70

▼  HF – side 72

▼  HHX – side 84

▼  HTX – side 92

▼ STX – side 98

▼ IB – side 120
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