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I dette informationshæfte kan du og dine forældre få overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse 

samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i Kolding.

I oversigten på næste side kan du se, hvilke muligheder du har for valg af ungdomsuddannelse.

Hæftet her er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Gymnasium, Munkensdam Gymnasium, International 

 Business College (IBC), HANSENBERG, Social- og Sundhedsskolen FVH, Kolding HF & VUC og UU Kolding. 

Hæftet er målrettet elever i 8., 9. og 10. klasse i Kolding Kommune.

På side 7 findes en oversigt over informationsarrangementer, hvor du og dine forældre indbydes til orientering om 

uddannelserne.

På UddannelsesGuiden (www.ug.dk) er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan du og dine 

 forældre søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked.

Redaktionen af hæftet er afsluttet i december 2017. Der tages forbehold for ændringer efter redaktionens 

 afslutning. 

Bjarne Juhl Olesen

UU-leder

Forord
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UU vejleder unge fra 7. klasse og indtil det fyldte 25. år om ungdomsuddannelse.

Som elev i grundskolen kender du UU-vejlederen på din skole og ved, at han/hun kan vejlede dig i dit valg af 

 ungdomsuddannelse.

Når du er gået ud af den folkeskole eller private skole, du går på, har du stadig mulighed for at få vejledning 

fra UU. Hvis du for eksempel overvejer at skifte til en anden ungdomsuddannelse, er i tvivl om du har truffet 

det  rigtige valg eller har andre spørgsmål om uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte UU for at få en 

 samtale med en vejleder. 

Find din vejleder

Du kan også gå på UU’s hjemmeside (www.uu-kolding.dk) under Vejledning, hvor du taster din fødselsdato, 

 fornavn og gadenavn. Så kan du se, hvem der er din UU-vejleder.

UU Kolding

Tvedvej 7

6000 Kolding

Telefon 79 79 18 17

uu@kolding.dk

www.uu-kolding.dk 

Find os på Facebook – UU Kolding

UU – Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

Vi tror på, at der findes en ungdomsuddannelse til alle. Sammen med de unge arbejder vi for 

at finde den uddannelse, der giver mening og værdi både for den enkelte og for fællesskabet. 

Vi tror på, at vejen til det gode liv går via en ungdomsuddannelse, der giver mening og værdi 

for den enkelte. Vi faciliterer de processer, der gør de unge bevidste og parate til at gå i den 

retning, der er rigtig for dem. Derefter er det op til den enkelte at følge vejen.

Kolding Kommune
UU Kolding
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Uddannelsessystemet

Job eller videreuddannelse Ungdomsuddannelse eller job/arbejde

Erhvervsuddannelse
1½-5 år

Eud/eux
Fire hovedområder:

•  Sundhed, omsorg 
og pædagogik

•  Kontor, handel og 
forretningsservice

•  Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser

•  Teknologi, byggeri 
og transport

 
Faglært evt. med 
gymnasial eksamen 
(eux). Du bliver 
 uddannet og udlært 
inden for et bestemt 
område og kan 
 derefter tage job eller 
videreuddanne dig.

Gymnasial uddannelse
2-3 år

Hf, hhx, htx, stx, IB

Student

Du bliver forberedt 
til at studere på 
en  videregående 
 uddannelse.

9. eller 10. klasse

Kombineret 
Ungdoms-
uddannelse 

2 år

Egu

2 år

STU

3 år

Andet
Produktions-
skole

Individuel ungdomsuddannelseKompetencegivende ungdomsuddannelse
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Ungdomsuddannelser 
i Kolding

For de kompetencegivende ungdomsuddannelser gælder det, at du skal være vurderet uddannelsesparat af din 

skole og UU-vejleder. Se side 8 samt www.uu-kolding.dk for mere information om uddannelsesparathed. 

Er du i tvivl om fag og niveau, kontakt din UU-vejleder.

TILBUD VARIGHED GENERELLE KRAV SKOLE 

GYMNASIALE UDDANNELSER   

Hf  2 år 9. klasse FP9 eller FP10 Kolding Gymnasium
– Hf eksamen   Kolding HF & VUC

IB  1 år + 2 år 9. klasse FP9 eller FP10 Kolding Gymnasium
– international baccalaureate 

Hhx ¼ års grundforløb 9. klasse FP9 eller FP10 IBC Handelsgymnasiet
– merkantil studentereksamen 2¾ års studieretningsforløb 

 Htx ¼ års grundforløb 9. klasse FP9 eller FP10 HANSENBERG
– teknisk studentereksamen 2¾ års studieretningsforløb  Tekniske Gymnasium

 Stx ¼ års grundforløb 9. klasse FP9 eller FP10 Kolding Gymnasium
– almen studentereksamen 2¾ års studieretningsforløb  Munkensdam Gymnasium 

ERHVERVSUDDANNELSER   

Eux  Grundforløb 1+2 (20+20 uger)  9. klasse HANSENBERG
– erhvervsfaglig + hovedforløb. Tidsforløb varierer  Karakteren 02 i hhv. IBC
studentereksamen fra uddannelse til uddannelse dansk og matematik Social- og Sundhedsskolen   
   Kolding el. Fredericia

Eud Grundforløb 1+2 (20+20 uger) 9. klasse IBC 
– Handelsskolen + 2-3 års hovedforløb Karakteren 02 i hhv. + virksomhed  
 (praktik + skoleophold) dansk og matematik 
   
Eud Grundforløb 1+2 (20+20 uger)  9. klasse Social- og
– Social- og Sundhedsskolen + hovedforløb. Tidsforløb varierer Karakteren 02 i hhv.  Sundhedsskolen FVH 
 fra uddannelse til uddannelse dansk og matematik Kolding el. Fredericia

Eud Grundforløb 1+2 (20+20 uger)  9. klasse HANSENBERG
– Teknisk skole + 2-3 års hovedforløb Karakteren 02 i hhv. + virksomhed  
 (praktik + skoleophold) dansk og matematik 

Eud 3 år.  Praktik og skolegang i  9. klasse IBC
– Handelsskolen, praktikvejen uddannelsesperioden + uddannelsesaftale + virksomhed
 
Eud  3-4 år. Praktik + grundforløb  9. klasse Virksomhed
– Teknisk skole, praktikvejen + hovedforløb + uddannelsesaftale + HANSENBERG 

Eud  3-4 år. Praktik + hovedforløb 9. klasse Virksomhed 
– Teknisk skole, ny mesterlære  + uddannelsesaftale + HANSENBERG

6
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HANSENBERG Tekniske Gymnasium

Htx 

Uddannelsesaften onsdag d. 17. januar 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Skovvangen 28, 6000 Kolding

HANSENBERG

10.kl., eud, eux og htx

Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 10.00-14.00

Tjek www.hansenberg.dk for sted: Skovvangen 28, C.F. Tietgens Vej 11 eller Vranderupvej 90

IBC

Hhx, eud, eux og IBC’s 10.klasser

Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 19.00-21.00. Oplæg ved rektor om HHX kl. 19.00.

Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 10.00-12.00. Oplæg ved rektor om HHX kl. 10.00 og 11.00.

Torsdag d. 25. januar 2018. kl. 19.00-21.00.

Sted: Tvedvej 7, 6000 Kolding 

Kolding HF & VUC

Hf

Mandag d. 29. januar kl. 19.00-20.00

Kolding Gymnasium

Stx, hf og IB

Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 13.00-15.00

Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Skovvangen 10, 6000 Kolding

Munkensdam Gymnasium

Stx

Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.00-21.00 

Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 10.00-12.00

Sted: Tøndervej 100, 6000 Kolding

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 19.00.

Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 10.00. 

Torsdag d. 25. januar 2018. kl. 19.00-21.00.

Sted: Tvedvej 7, 6000 Kolding

Produktionsskolen Kolding og Kombineret Ungdomsuddannelse

Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 16.30

Sted: Esbjergvej 138, 6000 Kolding.

Informationsarrangementer 
2017-2018
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Uddannelsesparat
Inden du forlader grundskolen, skal UU og skolen 

 vurdere din uddannelsesparathed.

Vurderingen sker (første gang) i december måned i 8. 

klasse. Herefter følges du løbende, og den endelige 

vurdering sker, når du forlader grundskolen i 9. eller 

10. klasse. Du vurderes til en gymnasial og/eller en 

erhvervsuddannelse alt efter dit uddannelsesønske. 

Vurderingen tager udgangspunkt i en generel og 

samlet vurdering af dine muligheder for at kunne på-

begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og 

baseres på en anerkendelse af dine potentialer. Det vil 

sige, at forhold som for eksempel karakterer, motivati-

on, mødestabilitet, selvstændighed og samarbejdsev-

ner spiller en væsentlig rolle.

Vurderingen er en generel helhedsvurdering af dine 

faglige, personlige og sociale forudsætninger, diffe-

rentieret i forhold til erhvervsuddannelser/gymnasiale 

uddannelser. Nedenstående opmærksomhedspunk-

ter indgår som minimum i vurderingen:

• Faglige forudsætninger

Standpunktskarakterer (gennemsnit på mindst 4)

• Personlige forudsætninger

Motivation, Selvstændighed, Ansvarlighed, 

 Mødestabilitet, Valgparathed

• Sociale forudsætninger

Samarbejdsevne, Respekt

Udover at være uddannelsesparat skal du opfylde 

adgangskravene til den enkelte uddannelse.

Hvis din skole og UU-vejleder har vurderet, at du ikke 

er uddannelsesparat, kan du ønske at komme til en 

revurdering. Den foregår på den ungdomsuddan-

nelse, hvor du har søgt ind, og denne vurdering er 

endelig.

Faglige niveauer

Følgende skema kan give dig en fornemmelse for 

de faglige niveauer i såvel grundskolen som på 

 ungdomsuddannelserne:

A: Fag på gymnasialt højeste niveau

B: Fag på gymnasialt mellemniveau

C: Fag på gymnasialt laveste niveau

D:  Over folkeskolens 10. klasse prøve men 

 under gymnasialt niveau

E: Folkeskolens 10. klasse prøve 

F:  Mellem folkeskolens afgangsprøve og 

 folkeskolens 10. klasse prøve

G: Folkeskolens afgangsprøve

På erhvervsuddannelserne undervises på G til C 

 niveau. 

Du kan læse mere om uddannelsesparathed på 

www.uu-kolding.dk
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Erhvervs- 
uddannelser
Med en erhvervsuddannelse (eud) bliver du faglært 

inden for et bestemt fagligt område. Du kan gå ud 

og få job efter endt uddannelse, men en erhvervsud-

dannelse giver dig også mulighed for at læse videre 

bagefter.

Du vil dels blive undervist på skole og dels blive prak-

tisk oplært i en virksomhed. Typisk varer en erhvervs-

uddannelse ca. 4½ år.

Du kan vælge at tage din erhvervsuddannelse som 

eux og få gymnasial studiekompetence sammen med 

dit uddannelsesbevis.

Erhvervsuddannelser foregår på:

• Tekniske skoler

• Handelsskoler

• Social- og sundhedsskoler

• Landbrugsskoler

Overordnet er erhvervsuddannelserne inddelt i fire 

hovedområder med et væld af uddannelser under 

hvert område:

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

Kolding Kommune
UU Kolding
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Grundforløb (GF)

Erhvervsuddannelser består af et grundforløb og et 

hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i to dele – GF1 

og GF2, som hver varer 20 uger. Inden du starter på 

grundforløbet, skal du vælge, hvilket af de fire oven-

nævnte hovedområder, du gerne vil optages på. GF1 

omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfag-

lig undervisning inden for det hovedområde, du har 

valgt.

Efter 14 dage i GF1 vælger du en fagretning inden for 

indgangen. Skolerne udbyder de endelige fagretnin-

ger. Ved overgangen til GF2 skal du vælge uddannel-

se. På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke 

fag, som sikrer, at du bliver klar til hovedforløbet inden 

for den valgte uddannelse. I slutningen af grundforlø-

bet, er der en prøve, der skal bestås.

Før du kan begynde på hovedforløbet, skal du have 

en uddannelsesaftale med en virksomhed eller op-

tages i skolepraktik. Der er ligeledes for hver enkelt 

uddannelse krav om bestemte fag, niveauer og karak-

terer, for at du kan optages på hovedforløbet.

Hovedforløbet

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik 

i en virksomhed og varer som regel 3-3½ år.

Praktikvejen

Du kan vælge at begynde din erhvervsuddannelse 

med at gå i lære 3-6 måneder inden grundforløbet. 

Dette kræver, at du har en uddannelsesaftale med en 

virksomhed.

Ny mesterlære

For at gå i Ny mesterlære skal du ligeledes have en 

uddannelsesaftale med en virksomhed. Det sær-

lige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan 

gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed, 

hvorefter du kan begynde på hovedforløbet. Normalt 

er man i virksomheden i et år, før man begynder på 

hovedforløbet. Mesterlære omfatter målene for anden 

del af grundforløbet.

Kolding Kommune
UU Kolding

10



Kolding Kommune
UU Kolding

Skolevejen – for unge direkte fra 9. eller 10. klasse eller senest 1 år efter

Adgangskrav til en erhvervsuddannelse 

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse 

skal du have opfyldt undervisningspligten (9 års 

 undervisning).

Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i 

fagene dansk og matematik ved 9. eller 10. klasses 

prøven samt være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virk-

somhed, bortfalder karakterkravet og kravet om 

 uddannelsesparathed.

Der er adgangsbegrænsning til grundforløb 2 på visse 

uddannelser. Det betyder, at du skal have en uddan-

nelsesaftale eller en kvoteplads for at blive optaget på 

uddannelsen. Tal med din UU-vejleder herom. 

Ansøgning

Ansøgning foregår via www.optagelse.dk, og 

 ansøgningsfristen er 1. marts.

Når erhvervsuddannelsen har fået dokumentation for, 

at du har opnået 02 (eller derover) i henholdsvis dansk 

og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, får du 

brev om, at du er optaget. Uddannelsen  begynder i 

august.

Grundforløb 1
20 uger

Grundforløb 2
20 uger

Hovedforløb 
Praktik og skole

Praktikvejen

I virksomhed
3-6 mdr.

Grundforløb 2 
(Evt. 1)
Skole 20 uger

Hovedforløb
Praktik og skole

Ny mesterlære

I virksomhed op til 1 år
Evt. enkelte fag på skolen

Hovedforløb
Praktik og skole

Kolding Kommune
UU Kolding
Kolding Kommune
UU Kolding
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Eux er en erhvervsuddannelse kombineret med en 

række fag på gymnasialt niveau. Uddannelsen afslut-

tes med svendeprøve og eksamen i de gymnasiale 

fag. Med et eux forløb tilrettelægges din erhvervsud-

dannelse sådan, at den giver studiekompetence på 

niveau svarende til gymnasiet. Du får altså med en 

eux direkte adgang til mange videregående uddan-

nelser, samtidig med at du bliver faglært og kan søge 

job inden for dit område.

Et eux forløb er tilpasset den enkelte erhvervsuddan-

nelse og kan derfor være forskellig alt efter hvilken 

uddannelse, du går på. Alle eux-forløb skal dog inde-

holde:

• Dansk A

• Engelsk B

• Matematik C

• Samfundsfag C

• Herudover et antal fag på A, B eller C niveau

•  En større skriftlig opgave og et skriftligt eksamens-

projekt

Den gymnasiale undervisning foregår både på grund- 

og hovedforløbet. I en eux skal du, som på eud, forud 

for hovedforløbet have en uddannelsesaftale med en 

virksomhed eller optages i skolepraktik. Skoleforløbe-

ne på hovedforløbet vil være færre men længere og 

mere koncentrerede end tilsvarende erhvervsuddan-

nelse, for at du kan gennemføre de gymnasiale fag og 

projekter.

Eux tilbydes på nogle erhvervsuddannelser inden for 

alle fire hovedområder (se www.ug.dk), og der gælder 

samme adgangskrav som til erhvervsuddannelserne 

generelt.

Eux målgruppe

Hvis du gerne vil have flere muligheder efter endt 

 uddannelse, så er eux måske noget for dig.

Dine egenskaber som eux-elev:

• Du har mod på at tage to uddannelser i én

• Du har både hoved og hænder skruet rigtigt på

•  Du kan godt lide, at der er sammenhæng mellem 

teori og praksis

•  Du er motiveret og ved, hvad du vil 

•  Du har et realistisk billede af, hvad det kræver at 

blive både faglært og få studiekompetence svaren-

de til gymnasiet

•  Du er indstillet på at yde en ekstra indsats. De 

 gymnasiale fag fylder ca. halvdelen af skemaet, og 

der vil være afleveringer og hjemmearbejde

•  Du vil gerne have muligheden for at fortsætte på en 

videregående uddannelse

Eux – Erhvervsfaglig 
studentereksamen

Kolding Kommune
UU Kolding
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Erhvervsuddannelserne på Handelsskolen befinder 

sig i hovedområdet Kontor, handel og forretningsser-

vice. Disse uddannelser kaldes også for de merkantile 

uddannelser, hvor eud kontor, handel og forret-

ningsservice er handelsskolens grunduddannelse. 

Her uddanner du dig inden for butik, kundeservice, 

handel, business to business, finans samt kontor- og 

eventområdet.

Uddannelsernes opbygning

De merkantile uddannelser har samme opbygning 

som erhvervsuddannelserne generelt. Det vil sige et 

grundforløb opdelt i to dele af hver 20 ugers varighed. 

Vælges en eux skal man desuden have et studie-

kompetencegivende år, hvor man har gymnasiale fag. 

Herefter fortsætter du på det toårige hovedforløb, 

hvor du skal have en uddannelsesaftale med en virk-

somhed. 

På hovedforløbet veksler du mellem kortere skolepe-

rioder og praktisk oplæring i virksomheden. Du har 

mulighed for efter hovedforløbet på detail- og han-

delsuddannelserne at tage en étårig overbygning.

Generelt vil du møde kendte fag som dansk, engelsk, 

samfundsfag og sprog, men undervisningen vil have 

en ny drejning over mod eksempler og problemer fra 

erhvervslivet. Du vil også have erhvervsrettede fag 

som Salg & service, IT og Erhvervsøkonomi.

Det konkrete indhold i uddannelserne på Handelssko-

len varierer meget. Hvis du gerne vil vide mere om en 

specifik uddannelse, kan du finde det på www.ug.dk.

På de merkantile erhvervsuddannelser kan du 

også vælge at gå praktikvejen eller komme i Ny 

 mesterlære.

Efter en erhvervsuddannelse

Når du har taget en erhvervsuddannelse på Handels-

skolen, kan du søge job inden for dit område. Du kan 

også vælge at læse videre. På www.ug.dk finder du 

alle dine muligheder for videreuddannelse.

Eud – Erhvervsuddannelser 
på Handelsskolen

Kolding Kommune
UU Kolding
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Vælg din egen karriere

Hvis du drømmer om at blive bilsælger, indkøber, at 

arbejde for et tøjfirma eller arrangere events, så har vi 

uddannelserne til dig. Drømmer du om at blive selv-

stændig med egen webshop eller eget firma, så får 

du viden, indsigt og kompetencer om alt fra regnskab 

og markedsføring til Facebookstrategier og god kun-

deservice.

På IBC Eud Business og Eux Business giver vi dig 

værktøjerne til at udleve din businessdrøm. Vi udvikler 

fremtidens talenter med specielt tilrettelagte forløb og 

i samarbejde med lokale salgs- og handelsvirksom-

heder. 

Vores mål er at gøre dig så dygtig, som du kan blive! 

Eud Business

Grundlæggende salg, handel og kundeservice

På Eud Business, som er handelsskolens grundud-

dannelse, kan du vælge mellem to forskellige ret-

ninger; Butik og E-handel og Business to Business. 

Begge retninger fører dig mod målet og drømmen 

om at blive salgsassistent, handelsassistent eller 

 eventkoordinator. 

Eud og Eux Business på IBC

• Salgsassistent 

med speciale inden for eksempelvis detailhandel, 

for eksempel i Matas, Vero Moda, Jack and Jones, 

Bilka.

• Handelsassistent 

med speciale inden for business to business, det vil 

sige handel mellem virksomheder eller salg, indkøb 

og logistik.

• Eventkoordinator

for eksempel i et eventbureau, der planlægger 

alt fra bryllupper til koncerter, eller du kan finde 

beskæftigelse i et storcenter, et firma eller i en for-

lystelsespark, hvor du planlægger og arrangerer 

events for stedets gæster både fysisk og online.

EUD

EUD og e-handel

Salgsassistent
Handelsassistent
Eventkoordinator

Business to Business
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Eud-uddannelsen er bygget op med 2 grundforløb 

(GF) som begge varer et halvt år. På grundforløb 1 

introduceres du til erhvervsuddannelserne og herefter 

vælger du speciale – Butik og E-handel eller Business 

to Business. 

På GF1 foregår en del af undervisningen som to prak-

tikforløb á en uges varighed. Her oplever du sam-

menhængen mellem det, du lærer i undervisningen 

og den virkelige verden. På GF2 får du undervisning 

i grundfag og profilfag fag inden for det speciale, du 

har valgt.

IBC har eget praktikcenter inden for både handel og 

detail, og derigennem er du sikret uddannelsesga-

ranti.

EUD – den direkte vej

Karriere 1
Salg
Handel
Event
Karriere 2

Dansk D/C
Valgfag

Praktik

Uddannelses-
 specifikke fag

Engelsk D/C
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
It C
(Dansk D/C)
Valgfag
Grundforløbsprøve

Salgsassistent 
Handelsassistent
Eventkoodinator

Salgsleder

GF 1
½ år

GF 2
½ år

Hovedforløb
2 år

Hovedforløb
overbygning

EUX
To uddannelser i en

Finans

Administration 
og ledelse

Handel  
og ledelse

Videregående
uddannelse

Kontorassistent
Revisor
Speditør
Finansiel rådgiver

Handelsassistent
Logistikassistent
Indkøbsassistent
(Salgsassistent)
(Eventkoordinator)

Erhvervsfaglig
Student

EUX – to uddannelser i en

Eux Business 

– Erhvervsfaglig studenter eksamen

Faglært med adgang til videregående uddannelser

Med IBC Eux Business, som er en erhvervsuddannel-

se med gymnasial eksamen, får du muligheden for at 

fordybe dig fagligt på et gymnasialt niveau samtidig 

med at undervisningen forbliver praksisnær. Ønsker 

du en fremtid med enten en kontor-, økonomi-, revi-

sions- speditions- eller en finansuddannelse, så skal 

du vælge IBC Eux Business. Du vil efter 2 års skoletid 

kunne vælge enten at følge drømmen, blive elev i en 

virksomhed inden for netop dit område og derefter 

Erhvervsfaglig Student, eller du kan vælge at læse 

videre efter Eux Business’ første del.
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EUX Business er for dig, der gerne vil have to 

 uddannelser i én. Du vil gerne i gang med at skabe 

din egen fremtid nu, og ønsker at holde alle mulighe-

derne åbne, hvis du får lyst til eller brug for at læse 

videre senere.

Eux Business er ligesom Eud Business opdelt i 2 

grundforløb dog med andre og flere fag. Derudover 

kommer et studiekompetencegivende år, hvor du vil 

få faglige niveauer svarende til de gymnasiale. 

Efter det studiekompetencegivende år, hvor du 

kommer på en erhvervsrettet studietur med indlagte 

virksomhedsbesøg, kan du vælge 2 års elevtid med 

løbende skoleophold og blive Erhvervsfaglig Student, 

eller du kan afslutte Eux 1. del og påbegynde en vide-

regående uddannelse med begrænset studiekompe-

tence svarende til erhvervsakademierne og professi-

onsbacheloruddannelserne.

På IBC tilbyder vi dig Eux inden for alle retninger 

(kontor, økonomi, spedition, revision, finans) herunder 

også de frivillige Eux-retninger handel, salg og event, 

så du får alle muligheder for at forfølge din egen 

drøm.

IBC har eget praktikcenter inden for kontor, handel 

og detail, og derigennem er du sikret uddannelses-

garanti.

Mere information 

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere 

 information på 72 24 16 00.

Vi holder Åbent hus for alle interesserede på følgende 

datoer:

• Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.00

• Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10.00

Hold øje med IBC.dk for yderligere information om 

Åbent hus og andre spændende arrangementer. 

Karriere 1
Salg
Handel
Event
Kontor
Finans
Karriere 2

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Matematik C
It C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Afsætning C

Uddannelses specifikke 
fag
Grundforløbsprøve

Dansk A
Engelsk B
It B
Mat B/VØ B

Brancherettede fag:
Erhvervsret C/
2. fremmedsprog C/
Innovation C/
Psykologi C/
Markeds -
kommun i kation C

Større Skr. Opgave
Eksamensprojekt

Afslutte en erhvervsfag-
lig studenter eksamen 
med en elevplads i 2 år 
inden for Kontor, Finans 
eller Salg, Handel, Event 
med skoleophold på 
hovedforløbet.

Afslutte EUX 1. del og 
læse videre på erhvervs-
akademiet, professions-
højskolen eller andre 
videre gående uddan-
nelser

GF 1
½ år

GF 2
½ år

Studiekompetencegivende
forløb 1 år 2 år
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Erhvervsuddannelserne på Social- og Sundhedssko-

len befinder sig i hovedområdet Omsorg, sundhed og 

pædagogik. Hvis du gerne vil arbejde med menne-

sker, kan du på Social- og Sundhedsskolen uddanne 

dig til Social- og Sundhedshjælper, Social- og Sund-

hedsassistent eller Pædagogisk Assistent.

Uddannelsernes opbygning

På Social- og Sundhedsuddannelserne skal du også 

(som på erhvervsuddannelserne generelt) have et 

grundforløb opdelt i to dele af hver 20 ugers varighed. 

På grundforløbet vil du møde kendte fag som dansk, 

engelsk, samfundsfag og naturfag. Der vil også være 

undervisningsområder inden for sundhed, pædago-

gik, psykologi, kommunikation og samarbejde, første-

hjælp og brandbekæmpelse. Grundforløbet afsluttes 

med en prøve.

Herefter kan du læse videre på Social- og Sundheds-

hjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistent 

eller Pædagogisk Assistentuddannelsen. Disse forløb 

veksler mellem praktik og skoleophold.

Eud og eux – Erhvervsuddannelser 
på Social- og Sundhedsskolen

Efter erhvervsuddannelsen

Når du har taget en erhvervsuddannelse på Social- 

og Sundhedsskolen, kan du søge job inden for dit 

område. Du kan også vælge at læse videre. Med en 

uddannelse som Social- og Sundhedsassistent kan 

du for eksempel videreuddanne dig til sygeplejerske, 

fysioterapeut eller socialrådgiver. Tager du en uddan-

nelse til Pædagogisk Assistent, har du direkte adgang 

til pædagoguddannelsen.

På www.ug.dk finder du alle dine muligheder for 

 videreuddannelse.

Grundforløb 1
20 uger

Grundforløb 2
SSA
20 uger

Grundforløb 2
SSH
20 uger

Grundforløb 2
PAU
20 uger

Social- og 
Sundhedsassistentuddannelsen
2 år og 9 måneder og 3 uger

Social- og
Sundhedshjælperuddannelsen
1 år og 2 måneder

Pædagogisk 
Assistentuddannelsen
2 år og 1½ måned

EUX Velfærd
Grundforløb 1
20 uger

EUX Velfærd
Grundforløb 2
20 uger

EUX Velfærd
3 år og 7 måneder
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I Kolding tilbyder vi, i samarbejde med IBC, grundfor-

løb 1 og 2. Grundforløbet i Kolding er rettet mod en 

videreuddannelse som Social- og sundhedshjælper, 

social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk Assi-

stent. Efter grundforløb 2 skal du søge en elevplads 

hos kommunen, hvorefter du får elevløn.  

Praktik

•  Som Social- og sundhedshjælperelev skal du i to 

praktikker, en på plejecenter og en i hjemmeplejen

•  Som Social- og sundhedsassistentelev skal du i tre 

praktikker, en på et sygehus, en på plejecenter og 

en i psykiatrien

•  Som Pædagogisk assistentelev skal du i to praktik-

ker typisk inden for normalområdet, for eksempel 

børnehave

I Kolding er Social-og Sundhedsskolen en aktiv del 

af ungdomsmiljøet på IBC, og vi deltager i mange af 

skolens arrangementer. Vi har også et tæt samarbej-

de med Kolding Kommune, og i løbet af grundforløbet 

tilbydes virksomhedsforlagt undervisning på for ek-

sempel et plejecenter.  

I undervisningen lægges der vægt på samarbejde og 

kommunikation.  Du lærer at møde andre mennesker 

på en etisk og respektfuld måde og får forståelse for 

betydningen af den faglige og professionelle rolle i 

mødet med andre mennesker.

Mange forskellige fag

På Vores uddannelser lærer du en masse om sund-

hed, livsstil, arbejdsmiljø, kommunikation og informa-

tionsteknologi. Du kan desuden møde fagene dansk, 

engelsk, naturfag, sundhed, samfundsfag og idræt 

samt førstehjælp og brandbekæmpelse. 

Vi lægger på Social- og Sundhedsskolen vægt på, at 

der er en sammenhæng mellem det, du lærer på sko-

len, og den praktiske virkelighed.

EUX VELFÆRD

Med EUX VELFÆRD tager du både en erhvervsud-

dannelse og har gymnasiale fag. Det betyder, at du 

kan få arbejde som social-og sundhedsassistent, 

men samtidig har mulighed for at læse videre, lige-

som hvis du tager en studentereksamen. 

 

Hvis du har afsluttet 9. klasse eller 10. klasse inden 

for det seneste år starter din EUX VELFÆRD med 

grundforløb 1, hvor du bliver forberedt til at tage en 

erhvervsuddannelse og får afklaret, om du vil fort-

sætte på en af skolens uddannelser. På grundforløb 

2 EUX følger du retningen mod at blive social-og 

sundhedsassistent. Du bliver introduceret til at ar-

bejde professionelt med mennesker, og udbygger 

samtidig dine gymnasiale fag. Hovedforløbet PÅ EUX 

VELFÆRD er den længste del af din uddannelse. Det 

veksler mellem undervisning på skolen og længere tid 

i praktik, hvor du får mulighed for at afprøve din viden 

i praksis.

 

Skiftende undervisning

Du vil opleve mange forskellige undervisningsmeto-

der, der hjælper dig med at lære. Der vil både være 

klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, 

praktiske opgaver (også uden for skolen) og indivi-

duelle opgaver. Hvis du har behov for det, tilbydes 

desuden faglig støtte, it-rygsæk, mentorordning med 

mere.

Mere information

Kontakt Uddannelsesvejleder Helle Nielsen for mere 

information: 40 24 22 02, hmn@sosufvh.dk

Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens

Tvedvej 7, 6000 Kolding

www.sosufvh.dk

sos@sosufvh.dk

Social- og Sundhedsskolen 
FVH Kolding
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Erhvervsuddannelserne på Teknisk Skole befinder 

sig især i hovedområderne ”Teknologi, byggeri og 

transport” og ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. På 

Teknisk Skole finder du dog også uddannelser inden 

for ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.

For opbygning af uddannelserne se afsnittet Er-

hvervsuddannelser. Det konkrete indhold i alle uddan-

nelserne på Teknisk Skole varierer.

Der findes mere end 100 forskellige erhvervsuddan-

nelser i Danmark. I nogle fag uddannes ganske få 

elever om året, og i andre uddannes mange elever. 

Antallet af uddannede afhænger af, hvor mange 

faglærte der er behov for på arbejdsmarkedet. Det 

er forskelligt, hvilke fag og færdigheder, man skal 

tilegne sig i den enkelte uddannelse. Det særlige ved 

erhvervsuddannelserne er den høje grad af vekslen 

mellem praktisk og teoretisk læring. En del af lærin-

gen foregår på skole og værksted; en stor del i en 

virksomhed eller skolepraktik. 

Indholdet skal sikre, at du tilegner dig viden og fær-

digheder til at varetage alle typer af funktioner i faget. 

Du skal for eksempel have styr på, hvordan forskelligt 

værktøj anvendes samt sikkerheden omkring det. Du 

skal kende til materialer, processer og kvalitetskontrol. 

Du skal kunne samarbejde med andre. Kunne læse 

arbejdstegninger, finde kreative løsninger, kunne for-

midle, servicere og meget andet.

Hver uddannelse har sine egne fag og færdigheder, 

og vil du gerne vide mere om en specifik uddannelse, 

kan du finde det på www.ug.dk. Den enkelte tekniske 

skole udbyder ikke alle uddannelserne. Derfor kan det 

være nødvendigt at tage hovedforløbet af sin uddan-

nelse på en teknisk skole lidt længere væk fra, hvor 

man bor, hvis ikke den lokale skole har hele uddan-

nelsen – eksempelvis Vejle, Fredericia eller Haderslev.

Erhvervskostskolen

Hvis du har mere end fem kvarters transporttid med 

offentlige transportmidler fra dit hjem til nærmeste 

skole, er du berettiget til at søge om en plads på 

 erhvervskostskolen ved den tekniske skole. Bemærk 

dog at du ikke kan bo på erhvervskostskolen, hvis du 

går på GF1 og kan nå en anden skole med samme 

hovedområde inden for fem kvarter. 

Efter en erhvervsuddannelse

Når du har taget en erhvervsuddannelse på Teknisk 

Skole, er du faglært til at søge job inden for dit områ-

de. Du kan også vælge at læse videre. På www.ug.dk 

finder du alle dine muligheder for videreuddannelse.

 

Eud – Erhvervsuddannelser 
på Teknisk Skole
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HANSENBERG er en moderne erhvervsskole med 

stort fokus på faglighed, fællesskab og fremtid. Vi 

udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser EUD, 

EUX, HTX og 10. klasse. 

XHOUSE 

Skolens kreative eksperimentarium giver dig mulig-

hed for at eksperimentere med teknologi, fx droner, 

robotter og 3D-printere, på tværs af uddannelser og 

interesseområder.

Talentakademiet 

Til dig, der vil det ekstra. Du kan i løbet af din uddan-

nelse blive udfordret på din faglighed på Talentaka-

demiet. Du træner faglige færdigheder til perfektion, 

deltager i konkurrencer og meget andet. 

Eud og eux på HANSENBERG

EUD – indgangen til erhvervslivet 

En erhvervsuddannelse stiller skarpt på dine evner 

og fører til faglærte jobs, der kræver både hoved og 

hænder. En erhvervsuddannelse åbner også døren til 

videreuddannelse eller en fremtid som selvstændig. 

På HANSENBERG kan du vælge mellem 25 uddan-

nelser på Grundforløb 2. 

– Uddannelse med fremtid
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Fagretninger

Dyr, landbrug og gartneri 

– Vranderupvej 90, Seest

Vælg denne fagretning, hvis du gerne vil arbejde med dyr, 

planter eller landbrugsmaskiner. Du lærer at arbejde i stal-

de, passe dyr og får et godt kendskab til sikkerhedsrutiner. 

Fagretningen kan føre til uddannelserne dyrepasser, land-

mand, veterinærsygeplejerske og anlægsgartner. Fagretnin-

gen ligger inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser. 

Hår, krop og sundhed 

– Skovvangen 28 

Har du mod på en varieret hverdag i vores moderne frisørsa-

lon, tandklinik og træningslokaler, som matcher udviklingen i 

virksomhederne på både udstyr og faglighed? Omdrejnings-

punktet er skønhed, motion og sundhed. Fagretningen kan 

føre til uddannelserne tandklinikassistent, frisør og fitnessin-

struktør. Fagretningen ligger inden for hovedområdet Omsorg, 

sundhed og pædagogik. 

Medie 

– C.F. Tietgens Vej 9-11 

Vil du designe fremtidens kommunikation? Er du kreativ, og 

er det at arbejde med både computer og hænder lige dig, så 

vælg denne fagretning. Du kommer til at arbejde med kreative 

processer, design og grafisk produktion. Fagretningen kan 

føre til uddannelsen mediegrafiker. Fagretningen ligger inden 

for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. 

Gaming 

– C.F. Tietgens Vej 9-11  

Kan du li’ at game, og er du klar til læring, så vælg denne 

fagretning, hvor du vil blive introduceret til en verden inden for 

programmering, digital kommunikation, projektstyring og net-

værk. Fagretningen kan føre til uddannelsen web-integrator 

samt data- og kommunikationsuddannelsen. Fagretningen lig-

ger inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. 

Mad, oplevelser og mennesker 

– Skovvangen 28

Vælg denne fagretning, hvis du overvejer en erhvervsud-

dannelse inden for gastronomi og professionel servicering. 

Fagretningen kan føre til uddannelserne gastronom/kok og 

tjener på Grundforløb 2. Fagretningen ligger inden for hoved-

området Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Bæredygtigt håndværk 

– C.F. Tietgens Vej 9-11

Kom med på en rejse, hvor du oplever flere faser af et bygge- 

eller konstruktionsprojekt. Vi arbejder med forskellige projek-

ter og procesforløb fra tegning til produkt. Denne fagretning 

kan føre til uddannelserne tømrer, smed, beslagsmed og 

teknisk designer. Fagretningen ligger inden for hovedområdet 

Teknologi, byggeri og transport 

Energi og teknik 

– C.F. Tietgens Vej 9-11

På denne fagretning lærer du om sikkerhed og krav til miljø. 

I forskellige projekter indgår opgaver, som relaterer til bran-

cherne i fagretningen. Du kommer for eksempel til at arbejde 

med de grundlæggende begreber, når det handler om op-

bygningen af forskellige køretøjer. Fagretningen kan føre til 

personvognsmekaniker, entreprenør- og landbrugsmaskinud-

dannelsen, karrosseriuddannelsen, lastvognsmekaniker, 

VVS-energispecialist, elektriker, automatik- og procesuddan-

nelsen, lager- og terminaluddannelsen samt vejgodstrans-

portuddannelsen. Fagretningen ligger inden for hovedområdet 

Teknologi, byggeri og transport.
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EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gym-

nasiefag og dermed det bedste fra to verdener. Tager 

du en EUX, får du nemlig både svendebrev og generel 

studiekompetence på niveau med en 2-årig gymnasi-

al uddannelse. 

EUX er for dig, der har gåpåmod og ambitioner, og 

som drømmer om en fremtid med indflydelse og an-

svar. Med en EUX får du mulighed for at fortsætte på 

en videregående uddannelse. 

Lige nu kan du tage følgende uddannelser med EUX 

på HANSENBERG: 

• Datatekniker 
• Dyrepasser 
• Elektriker 
• Frisør 
• Gastronom
• Personvognsmekaniker 
• Smed 
• Tjener
• Tømrer 
• VVS-energispecialist

Mere information 

Du er altid velkommen til at kontakte Vejledningscen-

tret på HANSENBERG. 

Ring på 7932 0100 eller send en mail til 

vejledning@hansenberg.dk. 

Prøv også vores chat på www.hansenberg.dk 

Åbent Hus

Har du lyst til at se skolen og snakke med elever og 

lærere om mulighederne med en erhvervsuddannelse 

eller EUX, så kom til Åbent Hus lørdag den 27. januar 

kl. 10-14. Tag gerne dine venner og forældre med. 

Læs mere om arrangementet på hansenberg.dk/

aabenthus2018

Eux
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Gymnasiale 
uddannelser
Følgende gymnasiale uddannelser kvalificerer dig til at 

kunne fortsætte på en videregående uddannelse:

• Stx – Almen studentereksamen

• Hhx – Merkantil studentereksamen

• Htx – Teknisk studentereksamen

• Hf – Hf eksamen

• IB – International Baccalaureate

Der er mange fælles fag for de fem uddannelser, 

men der er også fag, som er særegne for de enkelte 

uddannelser, og som dermed er med til at give hver 

enkelt uddannelse sin egen profil. Du kan således 

vælge efter interesse og efter den type uddannelse, 

der passer dig bedst. De fem gymnasiale uddannel-

ser giver alle adgang til videregående uddannelser, 

men mange videregående uddannelser har krav om 

bestemte fag på bestemte niveauer. De fleste gym-

nasiale fag udbydes også som enkeltfag, så du har 

mulighed for at supplere, hvis du efter din gymnasiale 

eksamen mangler et fag for at komme ind på en be-

stemt uddannelse.

Stx, hhx og htx

Stx, hhx og htx er treårige uddannelser med ens op-

bygning: ¼ års grundforløb og 2¾ års studieretnings-

forløb. Fagene dansk, engelsk, samfundsfag og ma-

tematik er obligatoriske på alle tre uddannelser. Ellers 

har de tre uddannelser hver sin profil, hvilket du vil 

kunne se på de obligatoriske fag for hver uddannelse.

Stx

Stx giver dig en almen og bred viden inden for mange 

forskellige fag – både naturvidenskabelige, humanisti-

ske og samfundsvidenskabelige fag.

Hhx

På hhx møder du ud over de almene fag også fag, der 

drejer sig om økonomi, handel og samfundsforhold. 

Du møder således de humanistiske og samfundsvi-

denskabelige fag, men ikke de naturvidenskabelige.

Htx

Htx uddannelsen indeholder ved siden af de almene 

og naturvidenskabelige fag de særlige profilfag teknik 

og teknologi.

Hf

Hf er en toårig uddannelse. På hf møder du mange 

af de samme almene fag som på stx, men mange af 

fagene behøver du ikke tage på så højt niveau.
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IB

IB er en treårig international studentereksamen, hvor 

undervisningen foregår på engelsk, og der benyttes 

internationalt karaktersystem. Det første år kaldes 

Pre-IB og svarer til første år af en stx.

Grundforløb på stx, hhx og htx

Grundforløbet varer tre måneder og skal  danne 

grundlag for dit valg af studieretning. Forløbet 

 giver dig faglig indsigt og forståelse for gymnasiets 

 arbejdsmetoder.

Der undervises i dansk, engelsk, matematik, sam-

fundsfag og nogle af studieretningsfagene. Derudover 

gælder for stx, hhx og htx grundforløbene:

•  Stx: Undervisning inden for almen sprogforståelse 

og det naturvidenskabelige område

•  Hhx: Undervisning inden for almen sprogforståelse 

og det økonomiske område

•  Htx: Undervisning inden for produktudvikling og det 

naturvidenskabelige område

Grundforløbet afsluttes først i november, hvorefter der 

vælges studieretning. Du har ikke krav på at få opfyldt 

dit ønske om studieretning.

Skift mellem uddannelserne

Det er muligt inden for de første 3 måneder at skifte 

mellem de treårige uddannelser stx, hhx og htx uden 

tab af tid, hvis du finder ud af, at du er havnet på den 

forkerte uddannelse. Du skal dog være forberedt på, 

at du bliver nødt til at læse en del fagligt stof op for at 

kunne begynde på en anden uddannelse. 

Faglige niveauer

På de gymnasiale uddannelser undervises der på A, 

B og C niveau. C-niveau er det laveste niveau, og der 

er færre timer og mindre skriftligt arbejde end på A og 

B-niveau. 

Adgangskrav

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 9. klasse) 

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal 

du have opfyldt undervisningspligten (9 års undervis-

ning) 

Du skal have fulgt undervisningen i et andet frem-

medsprog end engelsk (tysk eller fransk).

Du skal aflægge folkeskolens afgangsprøve i de 

bundne prøvefag, samt de fag som Undervisningsmi-

nisteriet udtrækker.

Du skal være vurderet uddannelsesparat. Se side 8

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 10. klasse)

Du skal have aflagt prøve efter 9. klasse i de bundne 

og udtrukne fag.

Derudover skal du efter 10. klasse aflægge enten 

10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve i 

dansk, engelsk og matematik.

Du skal være vurderet uddannelsesparat. Se side 8

Adgangskrav til hf (efter 9. klasse)

Elever, der søger toårigt hf fra 9. klasse skal være 

vurderet uddannelsesparate med et fagligt niveau på 

mindst 4,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunkt-

skarakterer, have bestået folkeskolens afgangsprøve 

og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparat-

hedsvurderingen ved de lovbundne prøver i folkesko-

lens afgangsprøve.

Adgangskrav til hf (efter 10. klasse)

Du skal aflægge 10. klasses prøve (mundtlig og skrift-

lig) i dansk, engelsk og matematik.

Du skal herudover have aflagt prøve efter 9. eller 10. 

klasse i fysik/kemi samt tysk/fransk (hvis det blev 

udtrukket).

Du skal være vurderet uddannelsesparat. Se side 8

Adgangskrav til IB

Som på stx, hhx og htx. Du kan blive optaget på Pre-

IB, hvis du har 9. eller 10 klasse fra en dansk eller 

udenlandsk skole. Du kan søge om optagelse på IB, 

hvis du har gennemført Pre-IB, 1.g. (stx, hhx, htx) eller 

10./11. klasse på en udenlandsk skole.

Mulighed for optagelsesprøve

Opfylder du ikke ovenstående krav, har du mulighed 

for at søge optagelse efter konkret vurdering (opta-

gelsesprøve eller faglig test). Det er i så fald lederen 

af den skole, du søger optagelse på, der afgør, om du 

kan optages. Mulighed for optagelsesprøve gælder 

ikke for 9. klasses elever, der søger hf.

Ansøgning

Ansøgning foregår via www.optagelse.dk, og ansøg-

ningsfristen er 1. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Ud-

dannelsen begynder i august.

Kolding Kommune
UU Kolding
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Hf – hf eksamen

På den toårige gymnasiale hf er der fokus både på 

det teoretiske og det professionsrettede. Det betyder, 

at undervisningen tager udgangspunkt i, hvordan du 

kan anvende fagene i forhold til videre uddannelse og 

job. Hf består både af obligatoriske fag, fagpakker og 

valgfag. 

Du afslutter alle fag med eksamen og får ikke årska-

rakter på hf. Som elev på hf vil du møde en blandet 

gruppe af elever, idet nogle kommer direkte fra grund-

skolen, mens andre har været væk fra skolen enten 

for at arbejde eller rejse. Undervisningen på hf består 

af både klasseundervisning og gruppearbejde samt 

praktik- og projektforløb. 

Uddannelsen er opdelt i fire semestre. Første og an-

det semester består primært af obligatoriske fag. Du 

vælger fagpakke inden tredje semester, og resten af 

uddannelsen er målrettet et særligt område af vide-

regående uddannelser. I tredje eller fjerde semester 

gennemføres desuden et projekt- og praktikforløb, 

som er knyttet til den fagpakke, du har valgt. 

Obligatoriske fag:

• Dansk A

• Engelsk B

• Matematik C

•  Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, 

religion C, samfundsfag C

•  Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, 

 geografi C, kemi C

•  Idræt C eller et af følgende fag på C-niveau: 

billedkunst, dans, design og arkitektur, 

 dramatik, mediefag, musik 

Hvad kan du bruge en hf til?

Med en hf kan du læse videre på en lang række 

uddannelser. De fleste vælger en Erhvervsakademi-

uddannelse (2 årig) eller en Professionsbachelorud-

dannelse (3½ årig), men hvis du vælger den udvidede 

fagpakke, vil du også kunne opfylde adgangskravene 

til Universitetsuddannelserne (5 årige). 

På www.ug.dk kan du på siden Adgangskortet præ-

cist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinatio-

ner giver adgang til. Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser:

Finansøkonom, markedsføringsøkonom, 

multimediedesigner.

Professionsbacheloruddannelser:

Folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver,  journalist, 

ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, 

 diplomingeniør.
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Kvalitet og støtte i undervisningen

Det vigtigste for os på KG (Kolding Gymnasium, 

Hf-kursus og IB School) er, at du som elev på hf kan 

komme godt igennem din uddannelse, så du er sikret 

de bedste muligheder for videregående uddannelse 

og er godt rustet til fremtiden.

Hf består af en kombination af obligatoriske fag, en 

fagpakke samt valgfag. Du kan dermed tone din ud-

dannelse i den retning, der passer til dig. Alle fagene 

på Hf beskæftiger sig med aktuelle og relevante 

problemstillinger, og i undervisningen samarbejder vi 

med virksomheder og videregående uddannelser. Hf 

på KG giver dig derfor en særlig mulighed for at be-

skæftige dig med noget af det, som interesserer dig. 

For at støtte dig undervejs i uddannelsen får du på 

KG en dygtig og engageret tutor, som sammen med 

de andre lærere og din studievejleder tager hånd om 

både din faglige og din personlige udvikling. I under-

visningen i matematik har vi niveaudelte hold med 

ekstra lærere. Det har vi, fordi det sikrer, at alle elever 

udfordres fagligt og får et stort udbytte af timerne. 

Ved siden af undervisningen tilbyder vi lektiecafé i 

flere forskellige fag, og vi er klar med støtte på andre 

områder, hvor du måske har brug for ekstra hjælp.

I alle dele af undervisningen på KG vil du opleve kvali-

tet, for det er gennem den høje kvalitet i undervisnin-

gen, at vi sikrer vores elever de bedste eksamensre-

sultater.

Fællesskab i hverdagen

Det skal være sjovt, udfordrende og udviklende af 

være Hf’er på Kolding Gymnasium. Du vil derfor 

møde et spændende og internationalt studiemiljø, 

hvor der er et godt socialt fællesskab mellem skolens 

tre uddannelser, Stx, Hf og IB. I løbet af skoleåret 

er der en lang række af fælles sociale aktiviteter, du 

kan deltage i. Hvis du har lyst, kan du være med til at 

præge skolens sociale liv ved at være aktiv i elevråd, 

skolebladet, festforeningen SVADA, fredagscafé, KG 

News, filmklub, band og meget mere.

Nogle af eleverne på Hf kommer ikke direkte fra fol-

keskolen, andre elever kommer fra 9. og 10.klasse. 

Det betyder at eleverne i 1.hf typisk spreder sig fra 15 

til cirka 21 år. Vi lægger derfor stor vægt på at styr-

ke det sociale fællesskab i HF-klasserne. Det gør vi 

blandt andet ved at tage på introtur i 1.hf, have fælles 

morgenmad nogle uger om året og afholde en række 

særlige aktiviteter kun for vores Hf’ere.

Individuel udvikling med globalt perspektiv

På KG har vi sat fokus på, at vi lever i en global ver-

den, og at du i fremtiden kommer til at studere eller 

arbejde sammen med mennesker fra mange andre 

lande og kulturer. Alle fagene på KG indeholder derfor 

et globalt perspektiv, så du også på den måde er 

godt rustet til fremtiden. 

Hf på Kolding Gymnasium

Det bedste ved hf er 
sammenholdet i klassen. 
Introturen har gjort, at vi har 
fået en klasse, hvor alle taler 
med alle. Man glæder sig 
hver dag til at komme i skole.
ELISA OG SIGNE, 2P

“

– Kvalitet og fællesskab i globalt perspektiv
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Hf-fagpakker på Kolding Gymnasium:

Uniform – Samfundsfag B og Idræt B 

Kan du lide idræt, og vil du vide mere om politik og social arv, så 

er denne fagpakke noget for dig. Fagpakken er bl.a. relevant, hvis 

du drømmer om en fremtid i politiet eller i militæret. 

 

Sundhed – Biologi B og Psykologi C

Gennem fagene får du indsigt i menneskets sundhed – både det 

fysiske og det psykiske. Overvejer du f.eks. at blive sygeplejerske, 

laborant eller fysioterapeut, er denne fagpakke et godt valg. 

 

Design – Design B og Innovation C 

Synes du, det er spændende at tænke nyt og at være med til at 

skabe forandringer for virksomheder og samfund, er denne fag-

pakke noget for dig. Fagpakken klæder dig på til en uddannelse 

som designer, grafiker eller arkitekt.

 

Samfund – Samfundsfag B og Psykologi C 

Har du interesse for livet i et moderne samfund og de udfordringer, 

det giver for det enkelte menneske, er denne fagpakke en god mu-

lighed. Fremtidsmulighederne er mange, men fagpakken er særlig 

relevant, hvis du f.eks. overvejer at blive lærer eller socialrådgiver.

 

Ung og kreativ – Musik B og Billedkunst C 

Er du kreativ og glad for musik, giver denne fagpakke mulighed for 

både praktisk og teoretisk arbejde i fagene. Fagpakken er oplagt, 

hvis du overvejer en fremtid som f.eks. pædagog eller lærer, eller 

hvis du tænker på en fremtid inden for musik eller billedkunst. 

 

Medier og kommunikation – Mediefag B og Retorik C 

I Mediefag lærer du at lave film på topmoderne udstyr, og i retorik 

lærer du at kommunikere klart og overbevisende. Fagpakken er 

oplagt, hvis du vil arbejde i film- eller reklamebranchen eller over-

vejer en fremtid som journalist eller kommunikationskonsulent.
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Undervisningen foregår i varierede arbejdsformer, og vi 

lægger gerne aktiviteter ud af huset, når det er relevant. Vi 

inddrager moderne teknologi i alle sammenhænge, og vi 

støtter dig i både det mundtlige og skriftlige arbejde.

Du indgår i kontaktgrupper og har din egen kontaktlærer, 

som du altid kan henvende dig til, hvis du trænger til en 

snak om studierne.

Har du brug for særlige hensyn eller hjælp, står 

 vejledningen parat med mange forskellige støttetilbud.

En helt ny hf

Hf-uddannelsen har fokus på faglig udvikling, relevans og 

videreuddannelse.

Gymnasiereformen har givet os en helt ny hf. 

1. år består af obligatoriske fag samt enten idræt, mediefag 

eller design.

2. år består af obligatoriske fag, fagpakkefag og valgfag. 

Som elev vil du blandt andet opleve, at fagene inddrager 

virkeligheden omkring dig, at vi arbejder tæt sammen med 

de videregående uddannelser, og at du aldrig er i tvivl om, 

hvordan dit faglige niveau udvikler sig.

Fagpakker

Vi forventer at udbyde 7 fagpakker samt muligheden for en 

overbygning af et halvt års varighed.

Du kan læse om vores fagpakker i boksen side 32, men du 

skal først vælge din fagpakke, når du har gået på skolen 

i ca. et halvt år. Det betyder også, at du kan nå at få et 

 indtryk af fagene, inden du beslutter dig.

Vi tilbyder et fleksibelt og seriøst studiemiljø

Du har stor mulighed for at blive set og hørt.

Du vil opleve en dagligdag med både unge og voksne 

elever, som ofte har en langsigtet plan for deres videre 

uddannelse og jobønsker. Vores aktive kursistråd giver dig 

indflydelse på din skolehverdag.

Vi forventer, at du er aktiv i timerne og tager del i skolens 

studierelaterede aktiviteter. Vi ved, at det fremmer glæden 

og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for 

dig og dine klassekammerater. Vi har klare linjer for, hvor-

dan man opfører sig på skolen og i undervisningen.

Som en del af undervisningen er der tilbud om 

 ekskursioner og en studietur. 

Du har mindre hjemmearbejde

Mange af de traditionelle lektier er integreret i 

 undervisningen.

Til gengæld skal du arbejde derhjemme med de skriftlige 

opgaver. Du vil opleve, at arbejdet med skriftlighed også 

finder sted i den daglige undervisning, hvor du kan få hjælp 

undervejs.

Uden for den egentlige undervisning

Vi tilbyder et skolemiljø, som giver mulighed for at være 

social.

Kursistrådet arrangerer fredagsbar og fester flere gange 

om året, og skolen deltager aktivt i Studierock, og dyrker 

du Esport, kan du fra august kombinere det med en hf-ud-

dannelse

I caféen kan du købe sund mad til fornuftige priser.

Det hele foregår i moderne omgivelser på vores nybyggede 

skole i Design City i Kolding. Du kan læse mere om vores 

skole på vores hjemmeside: www.koldinghfogvuc.dk 

Praktiske oplysninger

Det er gratis at læse 2-årig hf hos os.

Vores 2-årige hf-klasser starter hvert år i august og giver ret 

til SU. Du søger om optagelse via www.optagelse.dk eller 

ved at henvende dig til os. I nogle tilfælde bliver du indkaldt 

til en samtale eller en optagelsesprøve.

Kontakt en studievejleder for at høre nærmere om uddan-

nelsen og optagelse: www.koldinghfogvuc.dk/vejledning/

book-vejleder

Åbent hus

Du er velkommen til informationsmøde om den nye hf på 

adressen Kolding Åpark 16.

Åbent hus finder sted mandag den 29. januar 2018 

kl. 19-20.

Her kan du møde skolens elever, lærere og vejledere.

Du kan høre om fagpakker og de fag, som du skal  vælge 

allerede ved tilmeldingen (enten idræt, mediefag eller 

 design).

Du kan også få en rundvisning på vores nye dejlige skole. 

Hf på Kolding HF & VUC

– En skole med plads til forskellighed, faglighed i fællesskab 
og forventninger til dig som elev 
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HF Sundhed

Drømmer du om at blive sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder? 

På HF Sundhed bliver du på bare 2 år klar til at videreuddanne dig til 

 arbejde inden for sundhedssektoren!

Vi arbejder sammen med bl.a. University College Syd og Kolding 

 Sygehus om projektforløb og studiebesøg, så du får en forsmag på de 

uddannelser og jobs, som du sigter imod.

Fagpakke: biologi B og idræt B.

Hvis du overvejer denne fagpakke, er det vigtigt, at du vælger idræt C på 

1. semester.

HF Natur og teknik

Den direkte vej for dig, som gerne vil arbejde med naturvidenskab eller 

teknologi, fx som laborant, bioanalytiker eller miljøteknolog. Bare 2 år, så 

er du klar til videre uddannelse!

Vi arbejder sammen med bl.a. University College Syd  om projektforløb 

og studiebesøg, så du får mere viden om de uddannelser og jobs, du 

sigter imod.

Fagpakke: matematik B og kemi B.

Hvis du overvejer denne fagpakke, vælger du frit mellem idræt C, 

 mediefag C og design C på 1. semester.

HF Design og teknologi

Tænker du med både hoved og hænder? Og drømmer du om at blive 

bygningskonstruktør, designteknolog eller byggekoordinator? På HF 

Design og teknologi bliver du på kun 2 år klar til at videreuddanne dig til 

arbejde inden for designområdet og det tekniske område.

Vi arbejder sammen med bl.a. Erhvervsakademi Kolding om projektforløb 

og studiebesøg, så du får mere viden om de uddannelser og jobs, som 

du sigter imod.

Fagpakke: design b og matematik B

Hvis du overvejer denne fagpakke, er det vigtigt, at du vælger design C 

på 1. semester.

HF Politi og forsvar

Drømmer du om at blive politibetjent, soldat eller fængselsbetjent? På 

HF Politi og forsvar bliver du på bare 2 år klar til at videreuddanne dig til 

arbejde inden for politiet, forsvaret eller fængselsvæsnet!

Vi arbejder sammen med bl.a. politiet om projektforløb og studiebesøg, 

så du får en fornemmelse af politiskolen og de uddannelser og jobs, som 

du sigter imod.

Fagpakke: samfundsfag B og idræt B.

Hvis du overvejer denne fagpakke, er det vigtigt at du vælger idræt C på 

1. semester.

HF Kommunikation og medier

Drømmer du om en fremtid inden for reklame, medier eller webudvikling? 

HF Kommunikation og medier gør dig klar til videreuddannelse inden for 

kommunikation og medieproduktion på 2 år!

Vi samarbejder med University College Syd, Erhvervsakademi Kolding og 

medievirksomheder om projektforløb og studiebesøg, så du får indblik i 

de uddannelser og jobs, du sigter imod.

Fagpakke: mediefag B og retorik C.

Hvis du overvejer denne fagpakke, er det vigtigt at du vælger mediefag C 

på 1. semester.

HF Pædagogik

Er du en af dem, der bare ved, at du vil gøre en forskel for børn og unge 

som pædagog, lærer eller socialrådgiver? På HF Pædagogik bliver du 

klar til at videreuddanne dig på bare 2 år!

Vi arbejder sammen med bl.a. University College Syd om projektforløb og 

studiebesøg, så du kan snuse til de uddannelser og jobs, som du sigter 

imod.

Fagpakke: samfundsfag B og psykologi C.

Hvis du overvejer denne fagpakke, vælger du frit mellem idræt C, 

 mediefag C og design C på 1. semester.

HF Business

Har du blikket rettet mod bank-, forsikrings- eller ejendomsbranchen? 

Eller drømmer du om job inden for turisme- og oplevelsesindustrien? HF 

Business er din genvej til relevante videreuddannelser som finansøko-

nom, markedsøkonom eller serviceøkonom! 2 år – så er du på vej videre.

Vi arbejder sammen med bl.a. Erhvervsakademi Kolding om projektforløb 

og studiebesøg, så du får tjekket de uddannelser og jobs ud, som du 

sigter imod.

Fagpakke: samfundsfag B og erhvervsøkonomi C.

Hvis du overvejer denne fagpakke, vælger du frit mellem idræt C, 

 mediefag C og design C på 1. semester.

HF Uni (almindelig fagpakke + overbygning)

Måske drømmer du allerede nu om at blive læge, psykolog, biokemiker 

eller arkæolog?

Måske finder du først ud af det undervejs på din hf-uddannelse?

Alle vores fagpakker kan suppleres med et halvt års overbygning, som 

åbner dørene til lange videregående uddannelser! En overbygning består 

af to ekstra valgfag, et på B- og et på A-niveau.

Det betyder, at du på 2½ år bliver klar til universitetet – og har et halvt år til 

at arbejde eller rejse, inden din næste uddannelse starter.

Vi udbyder engelsk A, historie A, matematik A samt en række B-fag.

HF Uni (udvidet fagpakke)

Tandlæge, ingeniør, jurist eller måske gymnasielærer? HF Uni er den klart 

hurtigste vej for dig, som er målrettet mod en lang videregående uddan-

nelse. Bare 2 år, så er du klar til universitetet!

Er du fagligt stærk, og vil du gerne hurtigt videre, kan fire af vores 

fagpakker udvides med to ekstra valgfag, som åbner dørene til lange 

 videregående uddannelser. 

De fire fagpakker, som kan udvides, er 

• HF Sundhed

• HF Natur og teknik

• HF Design og teknologi

• HF Politi og forsvar

Til udvidede fagpakker udbyder vi historie A og matematik A samt en 

række B-fag.

De 7 fagpakker samt overbygningen, som vi forventer at udbyde på Kolding HF & VUC, er:

32



Kolding Kommune
UU Kolding

Hhx 
– merkantil studentereksamen
På hhx er der fokus på innovation og problemløsning, 

og der arbejdes med virkelighedsnære cases og 

projekter. På det merkantile gymnasium tages afsæt 

i erhvervslivet og virksomhedernes vilkår og funktion. 

Du får undervisning i både almene fag som dansk, 

engelsk, samfundsfag, matematik og sprogfag og i 

fag, der handler om økonomi, handel, afsætning og 

retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene 

og at samle ny viden ind.

En hhx varer 3 år. Det første kvarte år er et grundfor-

løb, hvor du vil kende mange af fagene i forvejen. Det 

er blandt andet dansk, engelsk, matematik og sam-

fundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag. 

Matematik B bliver obligatorisk, med mindre der væl-

ges studieretning med tre eller flere fremmedsprog.

Du lærer at arbejde med it og at formidle din viden 

sprogligt. Du får kundskaber i kommunikation og i, 

hvad det vil sige at arbejde innovativt, dvs. som idé-

mager og iværksætter. Sprog og internationalisering 

spiller en stor rolle i handelsgymnasiet. Alle elever har 

engelsk A og derudover mindst ét andet fremmed-

sprog. I undervisningen kommer du til at beskæftige 

dig med internationale forhold.

Undervisningen tager udgangspunkt i det stof, du har 

lært i grundskolen, men indlæringstempoet vil være 

højere og arbejdsformerne anderledes.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en 

studieretning. Du kan vælge inden for de tre hoved-

områder: ”Økonomi og marked”, ”Økonomi og sprog” 

eller ”Sprog”. Her er det vigtigt, at du vælger efter 

interesse, som ofte også falder sammen med det, du 

er stærkest i.

Obligatoriske fag

• Afsætning B-niveau

• Dansk A-niveau

• Engelsk A-niveau

• Erhvervsjura C-niveau

• International økonomi B-niveau

•  Matematik på B-niveau, dog C-niveau for 

elever med flere end tre fremmedsprog eller 

med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og 

B-niveau.

•  Samfundsfag på C-niveau

•  Virksomhedsøkonomi B-niveau

•  2. fremmedsprog i form af et fag på A-niveau, 

hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, 

hvis det er et fortsættersprog

Hvad kan du bruge en hhx til?

Med en merkantil studentereksamen kan du læse 

videre på en lang række uddannelser. På www.ug.dk 

kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke 

 uddannelser specifikke fagkombinationer giver ad-

gang til. Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser:

Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner.

Professionsbacheloruddannelser:

Folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, journalist, 

 ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske.

Universitetsuddannelser:

Jura, økonomi, sprog, humanistiske fag, samfundsfag, 

 historie, sociologi, psykologi, erhvervsøkonomi og mange 

andre.
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Hhx på IBC Handelsgymnasiet 
Kolding

Der er ca. 740 elever på IBC Handelsgymnasiet 

Kolding. Der er 8-10 klasser pr. årgang og 

ca. 60 adjunkter og lektorer.

Fokus på det faglige

Merkantil studentereksamen (hhx) gør dig klar til 

at læse videre. Det betyder, at der er en række 

studiekompetencer, du skal lære, mens du går på 

handelsgymnasiet. Du skal lære faglig fordybelse og 

videnskabelige metoder, og du bliver trænet i at ar-

bejde tværfagligt. Derfor skal du være klar til læsestof 

i større mængder og en del skriftligt arbejde. Tvær-

faglighed og projektarbejde er andre stikord til det, du 

møder i undervisningen.

En virkelighedsnær uddannelse

Hhx er virkelighedsnær og beskæftiger sig på mange 

måder med den virkelighed, der er omkring os.  De 

obligatoriske profilfag virksomhedsøkonomi, afsæt-

ning, international økonomi, erhvervsjura og sam-

fundsfag beskæftiger sig med virksomheder, deres 

omgivelser og problemstillinger – og teorien bag. 

Virksomhedsbesøg og samarbejde med lokale virk-

somheder kæder teori og praksis sammen. Innovative 

unge efterspørges af virksomhederne og i samfundet 

generelt. Derfor er innovation og ideudvikling også en 

del af handelsgymnasiet. Informatik får du som fag, 

og it er en del af dagligdagen og det faglige.

Men forfatterforedrag, teater og andre kulturelle ar-

rangementer er også en del af handelsgymnasiet.

Studieretninger på hhx, 

IBC Handelsgymnasiet Kolding

På IBC Handelsgymnasiet i Kolding giver studieretnin-

gerne mulighed for specialisering inden for

•  Økonomi og marked

•  Sprog

Vi udbyder 8 studieretninger. Studieretningen vælger 

du i oktober på 1. hhx, når du har fået kendskab til de 

fag, der indgår i studieretningerne. I forhold til videre-

gående uddannelse og krav til fag og niveauer er stu-

dieretningen ikke så vigtig. Alt det informerer vi mere 

om, når du er startet på hhx.

Læs mere om studieretningerne på IBC’s hjemmeside 

www.ibc.dk/hhx/hhx-uddannelsen-fagene/kolding

IBC – et bedre sted at lære

”IBC – et bedre sted at lære” er skolens mission, og vi 

gør meget ud af at skabe rammerne for, at IBC er et 

godt sted at lære ud fra filosofien, at man lærer bed-

re, hvis man har det godt. Derfor starter alle klasser 

med introduktion til projektet ”Vores klasse”, hvor der 

arbejdes med, hvordan man skaber en god klasse og 

et godt læringsmiljø. 

Lærere, lærerteams og studievejledere samarbejder 

om at bakke klassen op i at få et godt arbejdsfælles-

skab, og studievejledere hjælper elever, der har pro-

blemer af forskellig art. Det sociale er også vigtigt, så 

der er selvfølgelig intro-camp, fællesarrangementer, 

aktivitetsdage og studieture. 

Elevrådet og herunder festudvalg og ”Eventmakerz” 

giver rige muligheder for at påvirke din skolegang, 

mens du er her. Vi er glade for sparring, og vi både 

lytter til og handler på gode ideer fra eleverne.

Informationsarrangementer på 

IBC  Handelsgymnasiet Kolding:

•  Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.00-21.00. 

Oplæg ved rektor kl. 19.00.

•  Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10.00-12.00. Oplæg 

ved rektor kl. 10.00 og 11.00.
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Htx 
– teknisk studentereksamen

På teknisk gymnasium lægges der vægt på produkt-

udvikling, innovation, problemløsning og anvendt 

 naturvidenskab. 

Eleverne undervises inden for teknologiske og naturvi-

denskabelige fagområder i kombination med almene 

fag. Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres 

evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk 

viden som redskab for analyse af virkelighedsnære for-

hold. Det sker blandt andet ved at kombinere teori og 

praktik i værksteder og laboratorier.

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at 

kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Obligatoriske fag

Teknisk studentereksamen rummer en række 

obligatoriske fag, som alle elever skal have på 

mindst disse niveauer:

• A-niveau: dansk og teknikfag

•  B-niveau: engelsk, fysik, idéhistorie, kemi, ma-

tematik og teknologi 

•  C-niveau: biologi, kommunikation/it eller infor-

matik samt samfundsfag

I teknikfag i 3.g kan der vælges mellem 4 ret-

ninger: ”Byggeri og energi”, ”Digitalt design og 

udvikling”, ”Proces, levnedsmiddel og sundhed” 

og ”Udvikling og produktion”.

Grundforløbet

Teknisk studentereksamen indledes med et grundforløb 

på 3 måneder. Forløbet skal introducere eleven til stu-

dieretningernes fagområder og fag samt til de typer af 

videregående uddannelser, som den enkelte studieret-

ning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, 

matematik og samfundsfag samt i nogle af de studie-

retningsfag, som udbydes af institutionen. Foruden un-

dervisning i fag skal der i grundforløbet indgå et naturvi-

denskabeligt grundforløb og et produktudviklingsforløb.

Grundforløbet danner basis for elevernes valg og gen-

nemførelse af studieretning, og samtidig skal eleverne 

udfordres fagligt, så de med det samme møder de fag-

lige krav, der stilles i gymnasiet. 

Studieretninger 

Hver elev vælger efter grundforløbet en studieretning, 

som indeholder 2 studieretningsfag. Studieretningerne 

er samlet i 3 hovedområder: ”Anvendt naturvidenskab”, 

”Teknologi” og ”Kommunikationsteknik”. Studieretnin-

gerne på de enkelte uddannelser vil have en tydelig fag-

lig profil, og de vil være målrettet mod de videregående 

uddannelser inden for det pågældende fagområde.

På den enkelte institutions hjemmeside kan man se, 

hvilke studieretninger institutionen udbyder.

Flerfaglighed på teknisk gymnasium

På teknisk gymnasium indgår et studieområde, som 

er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af 

uddannelsens faglige hovedområder. I studieområdet 

arbejder eleverne med komplekse problemstillinger i en 

række flerfaglige forløb. Disse forløb skal styrke elever-

nes metodebevidsthed og give dem indsigt i fagenes 

identitet og forskellighed. Forløbene skal desuden 

medvirke til at udvikle elevernes skriftlige og generelle 

studiekompetencer. Det afsluttes med et studieområ-

deprojekt på 3. år, som afsluttes med både en skriftlig 

besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. 

Hvad kan du bruge en teknisk studentereksamen til?

Med en teknisk studentereksamen kan du læse videre 

på de fleste videregående uddannelser. På www.ug.dk 

kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke ud-

dannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til. 

Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser:

produktionsteknolog, multimediedesigner, designteknolog og 

procesteknolog 

Professionsbacheloruddannelser:

diplomingeniør, politibetjent, bioanalytiker, folkeskolelærer, fysi-

oterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. 

Universitetsuddannelser:

civilingeniør, dyrlæge, agronom, jura, datalogi, statskundskab, 

arkitekt, biologi, medicin (læge), bioteknologi m.fl
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– er for dig, der er vild med naturvidenskab, teknologi og 

kommunikation, og som søger en kreativ legeplads, hvor 

du både lærer og afprøver teorien. Vi lærer dig at tænke 

selvstændigt, kreativt og innovativt på tværs af fagene 

i den kreative problemløsning, som er eftertragtet ude i 

virkeligheden. 

Nysgerrighed er i centrum, og du vil blive klædt på til 

fremtiden, hvor den teknologiske udvikling er i fokus.  I 

vores eksperimentarium, XHOUSE, har du adgang til ma-

skiner som fx 3D-printere, laserskærer, industrirobotter 

samt et værksted til bearbejdning af træ, plast og metal.

Vi har ca. 250 elever og 25 lærere med særlig hang til 

naturvidenskab, teknologi og kommunikation. Vores 

lærere kommer ofte med en baggrund fra det private 

erhvervsliv og er derfor med til at give undervisningen en 

virkelighedsnær dimension.

Du vil som elev opleve:

•  Et moderne undervisningsmiljø, hvor gode faciliteter 

og IT-udstyr danner de fysiske rammer for hverdagens 

eksperimenter, leg og læring. 

•  En undervisning, der går på tværs af klasser og fag – og 

med sociale, faglige og kulturelle arrangementer.  

•  Et godt fællesskab, der skaber samarbejde mellem 

studieretninger og årgange i faglig sammenhæng samt 

samvær, fest og hygge i sociale sammenhænge.

Ud over den helt almindelige undervisning, du kan få hos 

os, har du også mulighed for at prøve kræfter med nogle 

af de faglige konkurrencer, som vi deltager i. Det kan for 

eksempel være, at du er en ørn til engelsk og derfor har 

mod på at prøve dine evner af i EU's oversættelseskon-

kurrence Juvenes Translatores. Måske brænder du for 

teknologi og vil derfor deltage i Company Programme 

eller DM i Teknologi.  Er du drønskarp til at argumentere 

og diskutere, skal du måske være med i Samfundsfags 

Cup, eller måske er det Georg Mohrs matematikkonkur-

rence der trækker.

Uanset hvad, skal du nok blive udfordret på din faglighed 

og interesser.

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium har eleverne 

indflydelse på deres dagligdag. Derfor er der også repræ-

sentanter fra hver klasse i elevrådet. 

Det er rigtig vigtigt for os, at gymnasiet er et rart sted at 

være for vores elever. Derfor er der også fokus på de 

sociale arrangementer, der varetages af eleverne selv i 

henholdsvis fredagscaféen, festudvalget og LAN-crewet. 

Hvis du godt kan lide at spille fodbold eller håndbold, så 

kan du deltage i årlige turneringer mod andre tekniske 

gymnasier.

Synes du også, at det er vigtigt at engagere dig i dit gym-

nasium, er der rig mulighed for, at du kan det hos os.

HANSENBERG Tekniske Gymnasium udbyder 

6 studieretninger inden for 2 områder. 

Anvendt naturvidenskab:

For elever, der er fascineret af livet og naturen og det di-

gitale univers. Vi arbejder med teori anvendt i praksis og 

med kreativ problemløsning:

Fysik A - Matematik A 

Bioteknologi A / Matematik A

Bioteknologi A / Samfundsfag B 

Programmering B / Matematik A

Kommunikationsteknisk:

Kommunikation binder verden sammen og forandrer den. 

Vi lærer at omsætte egne idéer til egentlige produkter, fx 

hjemmesider, apps, brochurer, plakater og præsentationer:

Kommunikation og it A / Programmering B

Design B og Kommunikation / it A

 

Mere information

Hvis du har lyst til at læse mere om uddannelserne, 

studieaktiviteterne og fællesskabet, så kig ind på vores 

hjemmeside www.hbgym.dk. Du kan også være med 

ved vores Uddannelsesaften onsdag den 17. januar 2018 

kl. 19.00-21.00 på Skovvangen 28, 6000 Kolding, og til 

vores Åbent Hus-arrangement lørdag den 27. januar kl. 

10.00-14.00.

Du er også altid velkommen til at kontakte os i Vejled-

ningscentret på HANSENBERG. Ring på 7932 0100, 

eller send en mail til vejledning@hansenberg.dk

Vælg en teknisk gymnasieuddannelse, og bliv klar til 

mere end 300 videregående uddannelser – ikke kun in-

den for naturvidenskab, sundhedsvidenskab, design og 

innovation, men også de humanistiske uddannelser og 

alle bacheloruddannelser. 

Htx på HANSENBERG Tekniske 
Gymnasium
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IB – International Baccalaureate
IB er en international studentereksamen, hvor un-

dervisningen foregår på engelsk i alle fag undtagen 

dansk. IB retter sig mod unge, som har planer om 

senere at studere eller arbejde i udlandet. Det er der-

for et godt uddannelsestilbud til unge danskere, der 

ønsker en international uddannelse, eller som måske 

har gået i skole i udlandet i flere år, men også et tilbud 

til unge udlændinge, der opholder sig i Danmark.

IB består normalt af et treårigt forløb. Det første år kal-

des Pre-IB, der svarer til 1.g i Stx, og som forbereder 

eleverne til den egentlige IB-uddannelse, IB Diploma 

Programme (IB DP), der dækker over de sidste to år.

Pre-IB afvikles på samme måde som 1.g STX, dvs. 

der er et grundforløb med en række obligatoriske fag 

(dansk, engelsk, matematik og samfundsfag) og de to 

obligatoriske grundforløb (almen sprogforståelse og 

naturvidenskabeligt grundforløb). Efter grundforløbet 

vil der være undervisning i naturvidenskab (fysik, kemi, 

environmental systems), humaniora (dansk, tysk/

spansk, billedkunst og historie) samt idræt, samfunds-

fag og matematik. Til forskel fra Stx, vælger eleverne i 

pre-IB ikke en studieretning, men afvikler derimod et 

samlet 1-årigt forløb.

Diploma Programme

I de sidste to år, IB Diploma Programme, vælger du 

selv dine fag fra seks faggrupper: modersmålssprog, 

fremmedsprog, samfundsorienterede fag, naturviden-

skab, matematik

samt forskellige valgfag, herunder kreative fag. 

Alle fag er 2-årige, og du skal vælge ét fag fra hver af 

grupperne. Fagene kan vælges på enten ”standard 

level” (mellemniveau) eller ”higher level” (højt niveau). 

Som hovedregel svarer højt niveau til A-niveau på de 

danske gymnasiale uddannelser og mellemniveau til 

B-niveau.

Mindst 3 og højst 4 af de fag, man vælger, skal være 

på højt niveau. På Diploma Programme får du karakte-

rer efter det internationale 7-trinssystem.

Du skal desuden deltage i et kursus i videnskabsteori 

(Theory of Knowledge), og du skal udarbejde en større 

skriftlig opgave (Extended Essay). Endelig skal du del-

tage i forskellige kreative og sociale aktiviteter nogle 

timer hver uge (Creativity, Action, Service).

Hvad kan du bruge en IB til?

IB giver adgang til universiteter i Danmark og i udlan-

det og anerkendes i Danmark på linje med en studen-

tereksamen. Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser:

Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner.

Professionsbacheloruddannelser:

Diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, pæ-

dagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, 

jordemoder, radiograf.

Universitetsuddannelser:

Agronom, biokemi, biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, 

medicin (læge), farmaceut, tandlæge, erhvervsøkonomi, jura, 

psykologi, statskundskab, alle uddannelser som civilingeniør, 

sprog, historie, litteraturvidenskab, medievidenskab, religions-

videnskab.

39

Kolding Kommune
UU Kolding



Kolding Kommune
UU Kolding

IB – Studentereksamen i et internationalt miljø

Når du vælger IB (International Baccalaureate) på 

Kolding Gymnasium, kommer du ikke bare ind på en 

spændende og dynamisk skole; du bliver også en 

del af et internationalt skolesystem med elever i 141 

lande fordelt på næsten 3.000 skoler rundt omkring i 

hele verden. Derfor lægger vi på KG stor vægt på et 

spændende og stærkt internationalt studiemiljø, hvor 

vi i et tæt samarbejde mellem lærere, studievejledere 

og ledere tager hånd om dig som elev, så du får de 

rigtige faglige og personlige udfordringer, der udvikler 

dig mest muligt, samtidig med at vi er klar med støtte 

på de områder, hvor du måske har brug for ekstra 

hjælp.

I undervisningen, som foregår på engelsk, møder du 

dygtige og engagerede lærere og en masse forskel-

lige undervisningsformer lige fra traditionel klasseun-

dervisning, projektarbejde og ekskursioner til forsøg, 

fællestimer og studierejser. IB-uddannelsen lægger 

op til, at du ud over det faglige også udvikler dig som 

menneske; så den del af uddannelsen består i, at du 

også skal være fysisk aktiv, kreativ og serviceminded.

I alle dele af undervisningen på KG vil du møde kvali-

tet, for det er gennem den høje kvalitet i undervisnin-

gen, at vi sikrer vores elever de bedste eksamensre-

sultater.

Fællesskab i hverdagen

For at kunne lære er det vigtigt, at du trives som elev 

– det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at 

være IB-elev på KG. 

I IB får du et stærkt fællesskab med de mange andre 

IB-elever, som kommer fra mange forskellige lande. 

I årets løb er der forskellige særlige IB-arrangemen-

ter, som styrker det sociale fællesskab, men du kan 

naturligvis også være med til at præge på skolen 

sammen med engagerede elever fra de andre ud-

dannelser ved at deltage i elevråd, forskellige udvalg, 

skolebladet, festforeningen SVADA, fredagscafé, KG 

News, KG radio, filmklub, game-aften og meget mere.

Vejen til succes

IB-uddannelsen på Kolding Gymnasium kombinerer 

det bedste fra det danske skolesystem med høje in-

ternationale standarder.

Vi tror på, at kombinationen af kvalitet i undervisnin-

gen, et stærkt fællesskab på skolen og mange indivi-

duelle udviklingsmuligheder er med til at skabe vejen 

til succes for vore internationale studenter.

IB på Kolding Gymnasium

IB is like a huge melting pot 
where Danish culture meets 
people from all over the world. 
IB is one of the best choices 
I’ve ever made – by far!
SARA, IB-STUDENT 2017

“
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Stx – almen studentereksamen
På stx lægges der vægt på det videnskabsteoretiske 

område, og fagligheden er nært forbundet med huma-

niora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Der er 

fokus på det analytiske område inden for almene og 

videnskabsrelaterede problemstillinger. 

I det almene gymnasium får du ny viden inden for en 

bred vifte af fag, der kommer fra hovedområderne: 

naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst. 

Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny 

viden ind.

En stx varer 3 år. Det første kvarte år er et grundforløb, 

hvor du blandt andet har dansk, engelsk, idræt, ma-

tematik og samfundsfag. Du vil også få undervisning i 

nye fag. Matematik B bliver obligatorisk, med mindre 

der vælges studieretning med tre eller flere fremmed-

sprog. 

Undervisningen tager udgangspunkt i det stof, du har 

lært i grundskolen, men indlæringstempoet vil være 

højere og arbejdsformerne anderledes. Du vil derfor 

få en indføring i de forskellige fags arbejdsmetoder og 

studieteknik.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en 

studieretning. Du kan vælge inden for hovedområder-

ne: naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og 

kunst. Når du vælger din studieretning, kan du lægge 

vægt på sproglige fag, på naturvidenskabelige fag 

eller på samfundsfaglige fag. Her er det vigtigt, at du 

vælger efter interesse, som ofte også falder sammen 

med det, du er stærkest i.

Obligatoriske fag

• Dansk på A-niveau

• Engelsk på B-niveau

• Fysik på C-niveau

• Historie på A-niveau

• Idræt på C-niveau

•  Matematik på B-niveau, dog C-niveau, for elever 

med flere end tre fremmedsprog eller med tre 

fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau

• Oldtidskundskab på C-niveau

• Religion på C-niveau

• Samfundsfag på C-niveau

•  2. fremmedsprog i form af et fag på A-niveau, 

hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, 

hvis det er et fortsættersprog

• Et kunstnerisk fag på C-niveau

• To naturvidenskabelige fag på C-niveau

•  Et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, dog ikke 

for elever, der har mindst tre fremmedsprog

Hvad kan du bruge en stx til?

Med en almen studentereksamen kan du få adgang 

til en lang række videregående uddannelser. På www.

ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, 

hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver 

adgang til. Her blot en kort oversigt:

Universitetsuddannelser

Agronom, biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin 

(læge), farmaceut, tandlæge, jura, psykologi, statskundskab, 

civilingeniør, sprog, historie og mange flere.

Erhvervsakademiuddannelser

Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, 

militære uddannelser.

Professionsbacheloruddannelser

Diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskole-

lærer,  pædagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, 

 sygeplejerske, jordemoder, radiograf.
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Stx på Kolding Gymnasium
– Kvalitet og fællesskab i et globalt perspektiv

Kvalitet

Det vigtigste for os på Kolding Gymnasium er, at du 

som elev kan komme godt igennem din uddannelse, 

så du bliver klar til en fremtid med uddannelse og 

arbejde, hvor du end rejser hen i verden. I et samar-

bejde med dig tager vi hånd om dig som elev, så du 

får de rigtige faglige og personlige udfordringer, der 

udvikler dig mest muligt, samtidig med at vi er klar 

med støtte på de områder, hvor du måske har brug 

for ekstra hjælp.

I undervisningen møder du dygtige og engagerede 

lærere og en masse forskellige undervisningsformer 

lige fra traditionel klasseundervisning, projektarbejde 

med rigtige virksomheder og ekskursioner til forsøg, 

fællestimer og studierejser. 

I alle dele af undervisningen på KG vil du møde høj 

kvalitet, som sikrer vores elever de bedste eksamens-

resultater.

Fællesskab i hverdagen

For at kunne lære er det vigtigt, at du trives som elev 

– det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at 

være elev på KG. Derfor lægger vi på KG stor vægt 

på et spændende og stærkt internationalt studiemiljø, 

hvor der er et godt socialt fællesskab mellem skolens 

tre uddannelser stx, hf og IB, den internationale stu-

dentereksamen. 

Tonen på skolen er præget af gensidig respekt fra 

første skoledag, hvor du modtages på den røde løber 

med musik og blomsterkrans, til du står med stu-

denterhuen på hovedet ved dimissionen, hvor elever, 

forældre og elever spiser sammen og fejrer afskeden 

med KG. 

Undervejs er du og dine kammerater med til at præge 

og udvikle skolen gennem elevernes store arbejde i 

elevråd, forskellige udvalg, skolebladet, festforeningen 

SVADA, fredagscafé, KG TV, KG radio og masser af 

andre frivillige aktiviteter.

Vejen til succes – globalisering og talentudvikling

På Kolding Gymnasium har vi fokus på, at du ikke 

bare skal blive en dygtig studerende – du skal også 

kunne begå dig i et globaliseret samfund, hvor du helt 

sikkert kommer til at studere eller arbejde sammen 

med mennesker fra mange andre lande og kulturer. 

Derfor har alle fag på KG et globalt perspektiv, så du 

er godt rustet til fremtiden.

Men din faglige og personlige udvikling er ikke 

begrænset til fagene. På KG kan du supplere din 

uddannelse med talentprogrammer (Akademiet for 

Talentfulde Unge, MasterClass, Forskerspirer mm.), 

i lektiecaféer, hvor du kan få hjælp og vejledning fra 

både lærere og ældre elever, og mange andre frivillige 

aktiviteter inden for sport, litteratur, film eller musik og 

drama i den store skoleforestilling.

På Kolding Gymnasium tror vi, at kombinationen af 

kvalitet i undervisningen, det globale perspektiv og 

det stærke fællesskab på skolen sammen med de 

mange individuelle udviklingsmuligheder er med til at 

skabe vejen til succes for vores elever.

Kolding Gymnasium 

tilbyder følgende studieretninger:

Studieretning: Fag/niveau:

Biologi og Kemi Bio A / Kemi B / 

Matematik, Fysik og Kemi Mat A / Fys B / Kemi B

Matematik og Fysik Mat A / Fys A / Kemi B

Matematik og Kemi Mat A / Kemi A / Fys B

Samfundsfag og Matematik Samf A / Mat A

Samfundsfag og Engelsk Samf A / Eng A

Engelsk og Tysk Eng A / Tysk A / Samf B

Engelsk og Spansk Eng A / Spa A / Latin C

Engelsk og Spansk Eng A / Spa A  / Tysk B

Græsk og Latin Græ A / Latin A

Musik og Engelsk Musik A / Engelsk 
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Springbræt til alle uddannelser

Du ved sikkert ikke helt endnu, hvad du gerne vil arbejde 

med som voksen. Måske har du overvejet at læse jura? 

Eller at uddanne dig til lærer? Det kan også være, du får 

lyst til at blive læge, ingeniør eller noget helt andet. Der 

er mange muligheder.

Uanset, hvilken vej du vælger om nogle år, kan en stu-

dentereksamen fra Munkensdam Gymnasium være 

dit springbræt og din start på fremtiden, for Stx giver 

adgang til alle uddannelser. Derfor er vi det sikre valg. 

På Munkensdam kan du udvikle dig både personligt 

og fagligt, så du er godt rustet til at komme ud i livet og 

vælge uddannelse.

Plads til at være forskellige

Munkensdam er et populært gymnasium. Når vi spør-

ger vores elever, hvorfor de har valgt at gå her, siger de 

blandt andet, at det er på grund af fagligheden, et godt 

fællesskab, og at her er plads til at være forskellige.   

”I begyndelsen af skoleåret går jeg rundt i 1.g klasserne 

for at tale med de nye elever om, hvordan det har været 

at begynde her. De siger, at de føler sig velkomne og 

accepteret fra første dag. Mange fremhæver, at her er 

en god stemning og rummelighed, og det er jeg virkelig 

glad for, for det lægger vi også rigtig meget vægt på”.

Rektor Lene Hauge

God respekt mellem lærere og elever er noget af det, 

Munkensdam er kendt for. Vi arbejder desuden målret-

tet med at undgå, at vores elever dropper ud, og frafal-

det er lavere end på andre ungdomsuddannelser. 

Dyrk dit talent

Vi har også fokus på talentudvikling og giver dig rigtig 

gode muligheder for, at du kan afprøve og udvikle dit 

talent. Det sker for eksempel gennem projekter, hvor du 

sammen med andre dygtige elever får lov til at gå i dyb-

den og blive udfordret.

På gymnasiet deltager vi i en række faglige konkur-

rencer som samfundsfagscup og naturvidenskabelige 

olympiader, og vi er med i projekter som Lab-Mat, 

Inter-Mat, Fab-lab, Projekt Harteværket og Akademiet 

for Talentfulde Unge. Desuden er mange af vores elever 

engagerede i samarbejder med grundskoler i Kolding 

via Munkensdam Ruller Ud og Talentraketten.

Du kan også blive en del af holdet bag vores årlige 

musical. Det er eleverne, der selv styrer alt omkring den 

stort opsatte musical. 

Hvad giver det at gå på Munkensdam?

”I min familie er der tradition for at gå på handelsskole, 

men jeg valgte Munkensdam på grund af min sam-

fundsinteresse, og jeg blev ikke skuffet. Vi blev udfordret 

på en god måde. Efter gymnasiet arbejdede jeg et år i 

Europa-Parlamentet, og både i Bruxelles og nu, hvor jeg 

arbejder i Folketinget og læser statskundskab, har jeg 

meget gavn af det, jeg lærte på gymnasiet”.

Simon Schelde, student 2014 og studerende på 

Københavns Universitet

”Jeg fik et stærkt fagligt fundament med mig fra 

 Munkensdam og havde nemt ved at klare studiet 

til kemiingeniør på DTU. Efter min bachelor blev jeg 

 elitekandidat”.

Louise Sengeløv, student 2006, kemiingeniør i 

Haldor Topsoe

”Atmosfæren på Munkensdam passede godt til mig. Det 

var meget socialt, og nogle af mine tætteste venner i 

dag er fra gymnasietiden”.

Jin Mia Kris, student 2008, tv-tilrettelægger på bl.a. 

Voice Junior 

Vi har mere at byde på

•  Vores udbud af studieretninger kan give dig adgang til 

alle videregående uddannelser 

•  Du kommer på en studierejse til udlandet

•  Du møder unge fra udlandet gennem skolens udveks-

lingsstuderende

•  Vi har et netværk af skoler og sprogskoler i Frankrig, 

Spanien, Litauen, Sverige og Tyrkiet

•  Du kan tage Cambridge Certificate

•  Vi inviterer politikere, forfattere, musikere og andre 

spændende gæster til fællesarrangementer på skolen 

og tager også ud på ekskursioner

•  I løbet af året er der fester på gymnasiet – ikke mindst 

den store Mammut-fest

Se meget mere på www.munkensdam.dk, hvor du også 

kan læse om vores besøgsdage.

Stx på Munkensdam Gymnasium
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Munkensdam Gymnasium 

tilbyder følgende studieretninger:

Studieretning: Fag/niveau:

Naturvidenskab Mat A / Fys B / Kemi B

  Mat A / Fys A / Kemi B

  Mat A / Fys B / Kemi A

  Mat A / BioTek / Fys B

  Bio A / Kemi B

Samfundsvidenskab Samf A / Mat A

  Samf A / Eng A

Sprog Eng A / Tysk A (F) / Samf B

  Eng A / Fransk A (B) / Samf B

  Eng A / Spansk A (B) / Tysk B

Musik Musik A / Mat A

  Musik A / Eng A
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Individuelle 
ungdoms-
uddannelser

Vi løfter dig fagligt, personligt og socialt gennem 

praktisk orienteret undervisning. 

KUU er en 1½ til 2-årig uddannelse for dig som lige 

nu ikke er parat til at gå i gang med gymnasiet eller 

en erhvervsuddannelse. Du bliver Erhvervsassistent 

indenfor et erhvervstema, og uddannelsen giver dig 

grundlag for at søge job. Samtidig får du forudsætnin-

ger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Du kan i Kolding vælge erhvervstemaerne Håndværk 

og Teknik, Sundhed og Omsorg samt Handel og 

Service.

Allerede efter 2. modul på uddannelsen, vil du kunne 

opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

På uddannelsen er der høj grad af individuel støtte.

UU indstiller til denne uddannelse.
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Kombineret Ungdomsuddannelse – KUU

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en 2-årig grund-

uddannelse, for unge mellem 16 og 30 år, der umid-

delbart ikke har forudsætningerne for at gennemføre 

en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

 

I EGU er du primært i praktik ved en arbejdsgiver, og 

i alt 20-40 ugers individuel tilrettelagt skolegang. Der 

er ingen adgangskrav i forhold til karakterer. 

I de 2 år EGU’en varer, er du tilknyttet en EGU-vejle-

der, som under hele forløbet står klar med støtte og 

vejledning. Praktik og skole tilrettelægges i et samar-

bejde mellem dig, din vejleder og dit praktiksted. 

Visitering til en EGU-uddannelse sker gennem indstil-

ling fra UU Kolding og en EGU-vejleder.

 

Formålet med uddannelsen er, at du opnår personli-

ge, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job 

eller fortsat uddannelse.

Uddannelsen henvender sig til dig, som senere kunne 

tænke sig at tage en erhvervsuddannelse eller være 

forberedt på at arbejde i en virksomhed, og som af 

forskellige årsager har behov for et tilbud, der forbe-

reder dig til dine næste skridt i forhold til uddannelse 

eller arbejde.

 

Som EGU-elev ansættes du hos en arbejdsgiver efter 

overenskomstmæssige vilkår og aflønnes efter den 

gældende overenskomstmæssige sats. I skoleperio-

derne får du ikke løn, men skoleydelse fra kommunen. 

EGU – Erhvervsgrunduddannelsen
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Forberedende 
tilbud

Produktionsskolen er et praktisk tilbud, baseret på 

værkstedsundervisning og reel produktion til private, 

virksomheder og institutioner.

Her kan du afprøve dig selv inden for forskellige 

fagområder. Du kan vælge imellem linjerne Idé og 

Design, Gastronomi og Ernæring, Grafik og Medier, 

Håndværk og Teknik samt RE-DO og Bæredygtighed. 

Undervisningen er meget praktisk anlagt og foregår 

i små hold med 8-12 elever. Du vil opleve at side-

mandsoplæring bruges meget – her får du vist og 

prøvet tingene, fremfor at få dem forklaret. 

Du kan starte på skolen når det bedst passer dig, og 

et forløb på skolen kan vare op til ét år.

 

Du kan vælge at styrke dine boglige kundskaber 

under forløbet. F.eks. kan du følge EksamensForbe-

redendeUndervisning – EFU, i dansk og/eller mate-

matik.

Skolens vejledere støtter dig og udfordrer dig til at 

foretage dit valg for fremtiden.

UU indstiller til dette tilbud.
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Produktionsskole – en anden vej til uddannelse
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Telefon 79 79 18 17
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