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I dette informationshæfte, som er målrettet forældre og elever i 8., 9., og 10. klasse i Kolding Kommune, kan I få
et samlet overblik over ungdomsuddannelserne. Vi håber, hæftet kan være til gavn, når der skal vælges introkurser eller brobygning i 8.-10. klasse og ligeledes være til hjælp, når det forestående valg af ungdomsuddannelse
skal foretages i foråret 2021.
I hæftet findes information om styrker, uddannelsesparathed, optagelseskriterier og ansøgning om optagelse på
en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Sidst i hæftet findes en oversigt over informationsarrangementer, hvor ungdomsuddannelserne inviterer dig og
dine forældre til orientering om uddannelserne.
UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning
UU vejleder unge fra 7. klasse og indtil det fyldte 25. år om ungdomsuddannelser.
Som elev i grundskolen kender du UU-vejlederen på din skole og ved, at han eller hun kan vejlede dig i dit valg af
ungdomsuddannelse. I dette skoleår tilbydes individuelle samtaler til alle elever i 9. klasse.
Når du er gået ud af grundskolen, har du stadig mulighed for at få vejledning fra UU. Hvis du fx 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.
UUkolding.dk
På UU´s hjemmeside kan I under UNG finde en samlet oversigt over vejledningsaktiviteter i 8. – 10. klasse,
information om studievalgsportfolien, erhvervspraktik og optagelsesproceduren. Under EVENTS kan I læse om
særlige arrangementer, som UU arrangerer i samarbejde med virksomheder, Business Kolding og ungdomsuddannelserne. Desværre har vi i dette skoleår aflyst en del EVENTS, men hold øje med UUkolding.dk for nye
EVENTS i fremtiden.
UG.dk
På Uddannelses Guiden er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan du og dine forældre søge
oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked.
Hæftet er udarbejdet af UU Kolding og afsluttet december 2020. Der tages forbehold for ændringer efter redaktionens afslutning.

– glæd dig til at komme i gang
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Uddannelsessystemet
9. eller 10. klasse
Kompetencegivende ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse
1½-5 år

Gymnasial
uddannelse

FGU

2-3 år

uddannelse, 2 år

Eud/Eux
•

Hf

•

Sundhed, omsorg og

•

Hhx

pædagogik

•

Htx

Kontor, handel og forret-

•

Stx

ningsservice

•

IB

•
•

Forberedende Grund•

Fire hovedområder:

•

Individuel uddannelse

AGU: Almen
grunduddannelse

•

PGU: Produktionsgrunduddannelse

•

EGU: Erhvervsgrunduddannelse

Fødevarer, jordbrug og
oplevelser

STU

Teknologi, byggeri og

Særlig tilrettelagt ungdoms-

transport

uddannelse, 3 år

Job eller videregående uddannelse

Videregående
uddannelse

Ungdomsuddannelse
eller job

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.
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Faglige niveauer
i ungdomsuddannelserne
Generelt om niveauinddelinger fra G-niveau til A-niveau:

A
B
C
D
E
F
G

Højeste niveau på en gymnasial uddannelse
Man har faget to år på en gymnasial uddannelse
Laveste niveau på en gymnasial uddannelse
Lidt over 10. klasses niveau
Svarer til 10. klasses afgangseksamen
Lidt over 9. klasses niveau
Svarer til 9. klasses afgangseksamen

G
9.KL
FGU

F
EUD
(GF1)
FGU

E
10.KL
EUD
FGU

D
EUD
(GF2)
FGU

C
EUD
EUX
HHX
HTX
STX
HF

B
EUX
HHX
HTX
STX
HF

3-årige gymnasiale eksaminer: stx, hhx, htx

4x A-fag, 3xB-fag, 7xC-fag

2-årig gymnasial uddannelse: Hf

1x A-fag, 4xB-fag, 8x-Cfag

A
EUX
HHX
HTX
STX
HF

Erhvervsfaglig studentereksamen:
Teknisk EUX

1x A-fag, 5xB-fag, 6xC-fag

Merkantil EUX

1x A-fag, 5xB-fag, 8xC-fag

Erhvervsuddannelser (afhængig af uddannelsen)

Fag på C- D- E- F

FGU

Fag på D-E-F-G

Se mere på ug.dk
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Uddannelsesparathed
Personlige forudsætninger

Praksisfaglige forudsætninger

Motivation for uddannelse og lyst til læring

Vurderingen af elevens praksisfaglige forudsætninger

Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i

gennemføres som en samlet afvejning af mindst føl-

opgaveløsninger

gende kriterier:

Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til

Praktiske færdigheder og kreativitet

undervisningen

Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virke-

Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær

trang

Valgparathed til det forestående valg af ungdoms-

Værkstedsfærdigheder

uddannelse eller andet

Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del
og helhed

Der vurderes med parat eller ikke parat.

Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Der vurderes med høj eller mellem, og vurderingen kan ikke påvirke den samlede vurdering.

Sociale forudsætninger

Faglige forudsætninger

Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver

Beregnes ud fra et gennemsnit af standpunkts-

sammen med andre, overholde fælles aftaler og

karakterer afgivet minimum to gange om året.

bidrage positivt til fællesskabet
Respekt, herunder at udvise forståelse for andre

Krav til gennemsnit inddelt i forhold til

mennesker

Hhx, Htx, Stx – Hf – Eud/Eux.

Tolerance, herunder at kunne samarbejde med
mennesker, der er forskellige fra en selv

8.Klasse:
Karaktergennemsnit på 5 – 4 – 4

Der vurderes med parat eller ikke parat.
9. klasse:
Karaktergennemsnit på 5 – 4 – 02 (da. & mat.)
10. klasse:
Karaktergennemsnit på 5 – 4 – 02 (da. & mat.)

Der vurderes med parat eller ikke parat.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en løbende proces med start i 8. klasse til den endelige
vurdering, som foretages i slutningen af 9. eller 10. klasse.
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Hvor uddannelsesparat er du
Din vurdering: Hvordan vurderer du dig selv på en skala fra 1 til 10?
1: Det kan jeg
blive bedre til...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10: Det er jeg
super god til!

Personlige forudsætninger

Praksisfaglige forudsætninger

Min motivation

Mine værkstedsfærdigheder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg har lyst til at lære – bidrager aktivt i undervisnin-

Jeg kan håndtere frustrationer på en god og kon-

gen – har lyst til selv at søge viden – har viljen til at

struktiv måde – tage ansvar for materialer og værktøj

gøre ting færdige

- orientere mig hensigtsmæssigt på værksteder og
lignende miljøer

Min ansvarlighed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan overholde aftaler – tage ansvar i gruppear-

Mit arbejdskendskab

bejde – modtage konstruktiv kritik – er forberedt til

Jeg kan overskue og planlægge min tid – overholde

undervisningen

regler og rutiner – fungere i forskellige roller – deltage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aktivt i diverse sammenhænge
Min selvstændighed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan træffe egne valg og beslutninger – tage initia-

Min evne til at anvende teori

tiv i løsning af opgaver – søge hjælp efter behov

Jeg kan omsætte teorier, metoder, beskrivelser og

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

instruktioner til konkrete produkter – kombinere forMin mødestabilitet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

skellige færdigheder og omsætte det til handling

Jeg møder hver dag og til tiden – kan passe et eventuelt fritidsjob, sport eller anden fritidsaktivitet

Mine praktiske færdigheder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan vise hensyn over for andre – kan anerkende
Min valgparathed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan tage beslutninger – reflekterer over mine valg

og respektere andres holdninger – har en grundlæggende situationsfornemmelse

og beslutninger – er bevidst om, at valg har konseMin evne til at skifte perspektiv

kvenser

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan arbejde ned i detaljen og samtidig bevare det
samlede overblik over opgaverne

Sociale forudsætninger
Min respekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan vise hensyn over for andre – kan anerkende
og respektere andres holdninger – har en grundlæggende situationsfornemmelse
Min tolerance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan omgås andre, som er forskellige fra mig selv
– aflæse andre og sætte mig i deres sted – acceptere
det, der afviger fra normalen
Min samarbejdsevne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kan gå på kompromis og tilsidesætte egne behov
– forstå og bruge feedback konstruktivt – danne nye
relationer
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Find dine styrker
Der findes 24 styrker – og vi har dem alle i større eller mindre grad.
Overvej, hvor dine styrker ligger.
Du er disciplineret

Du tør være dig selv

BESKEDENHED

MOD

Du hviler i dig selv, og du ønsker ikke at prale eller

Du tør godt kaste dig ud i nye udfordringer. Du siger

spille klovn for at få opmærksomhed.

din mening og tør stå fast på den.

OMTANKE

VEDHOLDENHED

Du tænker, før du taler, og du overvejer konsekven-

Du arbejder hårdt for at nå dine mål. Når du går i

serne, før du handler. Du tænker tingene grundigt

gang med noget, så gør du det færdigt – også når

igennem og træffer oftest fornuftige valg.

det bliver svært.

SELVKONTROL

ÆRLIGHED

Du har selvdisciplin, og det betyder, at fornuften ofte

Du gør sjældent noget, der går imod dine værdier,

vinder over lysten. Du ved, at følelser til dels kan sty-

og du synes, det er vigtigt at tale sandt.

res af dig selv.
BEGEJSTRING

Du tænker over tingene

Når du bliver optaget af noget, går du all in på det.
Du er fuld af energi og gå-på-mod.

OPFINDSOMHED
Du er nysgerrig på, om noget kan gøres på en anderledes eller smartere måde? Du får ofte nye idéer.

Du er noget for andre
NÆRVÆR

NYSGERRIGHED

Det betyder meget for dig at være tæt på mennesker,

Du stiller mange spørgsmål og vil gerne fordybe dig.

du holder af. Du knytter tætte bånd med mennesker

Du vil gerne vide en masse om meget.

i din nærmeste omgangskreds.

ÅBENHED OG KRITISK TÆNKNING

OMSORG

Du sætter dig ind i tingene, så du kan se det fra

Når folk omkring dig har brug for hjælp, kan de regne

forskellige vinkler, før du siger din mening.

med dig. Du er hjælpsom, og du lytter både til dine
venners gode og mindre gode historier.

VIDEBEGÆR
Du elsker at lære nye ting – både ved at se, lytte, røre

SOCIAL INTELLIGENS

og gøre tingene. Både i skolen og i fritiden suger du

Du er god til at sætte dig i andres sted og forstå dem.

viden til dig.

Dine venner føler sig godt tilpas i dit selskab, og de
føler sig set og hørt.

VISDOM
Dine venner går ofte til dig efter gode råd, for du er
nemlig god til at tænke tingene på en anderledes
måde.
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Verden er større end dig
PÅSKØNNELSE
Du ser det smukke i dine omgivelser og fortæller om
det. Det kan være en flot naturoplevelser, en smuk
bygning elle ren fed designet bil.
TAKNEMMELIGHED
Du værdsætter både små og store ting i livet, og du
fortæller andre om det. Folk omkring dig ved, at de
betyder noget for dig
OPTIMISME
Du ser positivt på livet – også selvom tingene ikke
altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden og tænker,
det nok skal blive godt.
HUMOR
Du tager ikke alting så bogstaveligt men er i stedet
fod til at se tingene fra en skæv vinkel og få andre til
at smile med dig.
SPIRITUALITET
Du tænker, du er en del af noget større. Du er åben
for, at der ikke kun er én mening med livet.

Du tænker på fællesskabet
SAMARBEJDE
Din familie og dine venner kan regne med dig, når der
er opgaver, der skal løses. Du er god til at få gruppearbejde til at fungere og nyder fællesskaber.
AT VÆRE FAIR
For dig er det meget vigtigt, at andre bliver behandlet
fair – også selvom du ikke nødvendigvis mener det
samme som dem.
LEDEREVNER
Du tager ofte styringen i en gruppe og får alle deltagere inddraget. Andre lytter til dig er tit med på dine
idéer.
TILGIVELSE
Du ved, at alle begår fejl, og du er åben for, at der kan
være en forklaring på, hvorfor nogle mennesker handler, som de gør. Hos dig får alle en ny chance.
Kildehenvisning: uddannelesguiden.dk
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Erhvervsuddannelser
Med over 100 forskellige erhvervsuddannelser og

Erhvervsuddannelserne er inddelt i fire hovedområder

mere end 300 forskellige specialer er der god mulig-

med et væld af uddannelser under hvert område:

hed for at få netop den uddannelse, der passer til dig.
En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse,
der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler
mellem undervisning på skole og perioder i praktik.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5½
år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er fordelt på de enkelte uddannelser. Mange

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

uddannelser giver mulighed for at vælge et kortere
forløb. Men mange erhvervsuddannelser giver også
mulighed for at læse videre. Se dine mange muligheder på Adgangskortet, som du finder på www.ug.dk.

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE

Erhvervsuddannelser foregår på:
•

Tekniske skoler

•

Handelsskoler

•

Social- og sundhedsskoler

•

Landbrugsskoler

•

Søfartsskoler

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

GRUNDFORLØB
½ år

Eud

FOR DIG DER
GÅR I 9./10.
KLASSE ELLER
ER GÅET UD
FOR MINDRE
END 2 ÅR SIDEN

Erhvervsuddannelse

HOVEDFORLØB

½ år

1. del

År 2

2. del

Praktik

Skole

Praktik

Eux
Erhvervsuddannelse og
gymnasial eksamen

1. del

Skole

2. del

Eud

2. del

Grundforløbsprøve

Erhvervsuddannelse og
gymnasial eksamen

Vælg uddannelse

Eux

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Prøve

Praktik

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole
Teknisk eux

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Merkantil eux
Studiekompetence
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Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole

Merkantil eux

2. del

Erhvervsuddannelse

Kilde: ug.dk

Praktik

År 4

Teknisk eux

Studiekompetence

FOR DIG, DER
ER GÅET UD AF
9. / 10. KLASSE
FOR MERE END
2 ÅR SIDEN

År 3

Prøve

Praktik

Skole
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Adgangskrav til grundforløbet
For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:
•

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve

•

Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller
10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din
studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfyldes adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du
skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Erhvervsuddannelsernes opbygning
Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på:
Skolevejen – for unge direkte fra 9. eller 10. klasse eller senest 2 år efter
Grundforløb 1

Grundforløb 2

Hovedforløb

20 uger

20 uger

Praktik og skole

Grundforløbet består af to dele, der hver tager 20 uger. Herefter skal du I gang med hovedforløbet, som veksler
imellem praktik i en virksomhed og undervisning på fagskolen.
På grundforløbets 1. del (GF1) arbejder du projektorienteret med emner inden for det område, du har valgt.
Uanset hvilken fagretning du vælger på GF1, har du adgang til alle fagretninger på 2. del af grundforløbet.
På grundforløbets 2. del (GF2) specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt. Her lærer du den
nødvendige teori og arbejder i professionelle miljøer, så du er godt forberedt til hovedforløbet.
Nogle erhvervsuddannelser har begrænsninger for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløbets 2.
del. På disse uddannelser skal du have enten en praktikplads eller en såkaldt kvoteplads, inden du kan gå i gang
med GF2. Se listen sidst i afsnittet.
Fra grundforløb til hovedforløb
Vær her opmærksom på, at der er specifikke overgangskrav fra grundforløbet til hovedforløbet. Disse overgangskrav skal være bestået. Undersøg de specifikke overgangskrav på ug.dk.
Du kan også starte din erhvervsuddannelse på andre måder
Praktikvejen
Går du praktikvejen, betyder det, at du har skaffet dig en skriftlig praktikaftale, der dækker både dit grundforløb
og dit hovedforløb. Du kan aftale, at du starter din uddannelse med 3-6 måneder i virksomheden og derefter
gennemfører det obligatoriske grundforløb (GF2) på erhvervsskolen.
Praktikvejen er en mulighed, hvis du er sikker på, hvilken uddannelse du vil tage.
I virksomhed

Grundforløb 2

Hovedforløb

3-6 mdr.

Skole 20 uger

Praktik og skole
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Ny mesterlære
Ny mesterlære er den mest praksisrettede måde at tage en erhvervsuddannelse på. Hele det første år foregår
som praktisk oplæring i virksomheden og erstatter grundforløbet.
Langt de fleste, men ikke alle, erhvervsuddannelser kan tages som ny mesterlære.
Disse uddannelser findes ikke som ny mesterlære: elektriker, flymekaniker, fotograf, tandtekniker, mejerist, produktør, sikkerhedsvagt, skorstensfejer, urmager, veterinærsygeplejerske, webudvikler samt VVS-energiuddannelsen, film- og tv-produktionsuddannelsen og finansuddannelsen.
Første år:

Hovedforløb

I virksomheden

Praktik og skole

Trainee-forløb eller forpraktik
Forpraktik betyder, at du, inden du begynder på uddannelsen, er ansat i en virksomhed i en kort periode med
henblik på en uddannelsesaftale. Du skal være mellem 15 -18 år. Normalt tager forløbet 3-6 måneder. Denne
mulighed findes dog kun i visse uddannelser. Kontakt din UU-vejleder eller erhvervsskolen.
Skolehjem
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 skolehjem ved den tekniske skole. På GF1 kan du ikke bo på skolehjem,
her skal du vælge den nærmeste skole.
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Nogle uddannelser kaldes fordelsuddannelser, og her er der gode muligheder for at få en praktikplads og gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.
Her er nogle eksempler på fordelsuddannelser:
•

Bager og konditor

•

Plastmager

•

Elektronikoperatør

•

Receptionist

•

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

•

Smed

•

Gourmetslagter

•

Træfagenes Byggeuddannelser

•

Greenkeeper

•

VVS-Energiuddannelsen

•

Industriteknikeruddannelsen

•

Landbrugsuddannelsen

•

Murer

Adgangsbegrænsning
Adgangsbegrænsning betyder konkret, at du som udgangspunkt skal have en uddannelsesaftale for at blive
optaget på grundforløbets 2. del. På de fleste af uddannelserne er det dog muligt at søge en kvoteplads, hvis du
ikke har haft held til at skaffe en uddannelsesaftale.
Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er tale om et begrænset antal pladser.
Uddannelser dimensioneret med kvote pr. 1. januar 2021
•

Beklædningshåndværker

•

Guld- og sølvsmed

•

Bådmekaniker

•

Kosmetiker

•

CNC-tekniker

•

Lager- og terminaludd.

•

Cykel- og motorcykelmekaniker

•

Mediegrafiker

•

Den pædagogiske assistentuddannelse

•

Møbelsnedker og orgelbygger

•

Digital media

•

Skiltetekniker

•

Dyrepasser

•

Skov- og naturtekniker

•

Eventkoordinator

•

Tandtekniker

•

Film- og tv-produktionstekniker

•

Teater-, udstillings- og

•

Fitnessuddannelsen

•

av-tekniker

•

Fotograf

•

Veterinærsygeplejerske

•

Frisør

•

Web-udvikler
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Eux – Erhvervsfaglig
studentereksamen
Eux er to uddannelser i en uddannelse. Du kombi-

Eux målgruppe

nerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial

Dine egenskaber som elev på eux uddannelsen:

eksamen. Det vil sige, at du bliver faglært og student

•

Du har mod på at tage to uddannelser i én

samtidig.

•

Du har både hoved og hænder skruet godt på!

•

Du kan godt lide, at der er sammenhæng mellem

Eux er en erhvervsuddannelse kombineret med en

teori og praksis

række fag på gymnasialt niveau. Uddannelsen afslut-

•

Du er motiveret og ved, hvad du vil

tes med svendeprøve og eksamen i de gymnasiale

•

Du har et realistisk billede af, hvad det kræver

fag. Med eux tilrettelægges din erhvervsuddannelse

at blive både faglært og få studiekompetence

sådan, at den giver studiekompetence på niveau
svarende til gymnasiet. Med eux får du direkte ad-

svarende til gymnasiet
•

gang til mange videregående uddannelser, samtidig

gymnasiale fag fylder ca. halvdelen af skemaet,

med at du bliver faglært og kan søge job inden for dit
område.

Du er indstillet på at yde en ekstra indsats. De
og der vil være afleveringer og hjemmearbejde

•

Du vil gerne have muligheden for at fortsætte på
en videregående uddannelse

Eux er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse og
er derfor forskellig alt efter hvilken uddannelse, du går
på. Alle eux uddannelser skal dog indeholde:

Det er ikke alle erhvervsuddannelser, man kan
tage som eux. Som det ser ud lige nu, udbydes
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•

Dansk A

disse:

•

Engelsk B

•

Anlægsgartner

•

Matematik C

•

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

•

Samfundsfag C

•

Automatik- og procesuddannelsen

•

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

•

Autolakerer

•

En større skriftlig opgave og et skriftligt eksa-

•

Bager og konditor

mensprojekt

•

Bygningsmaler

•

Bygningssnedker

Den gymnasiale undervisning foregår både på

•

Detailhandel med specialer

grund- og hovedforløbet. På eux skal du forud for

•

Data- og Kommunikation

hovedforløbet, have en uddannelsesaftale med en

•

Dyrepasser

virksomhed eller optages i skolepraktik (hvis muligt)

•

Elektriker

på erhvervsskolen. Skoleforløbene på hovedforløbet

•

Entreprenør- og Landbrugsmaskinudd.

vil være færre men længere og mere koncentrerede

•

Elektronik- og Svagstrømsudd.

end på tilsvarende erhvervsuddannelse, for at du kan

•

Eventkoordinator

gennemføre de gymnasiale fag og projekter.

•

Ernæringsassistent

•

Frisør

Eux tilbydes på nogle erhvervsuddannelser inden for

•

Finansuddannelsen

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

•

Gastronom

samme adgangskrav som til erhvervsuddannelserne

•

Gartner

generelt.

•

Handelsuddannelsen med specialer

•

Industriteknikeruddannelsen

•

Karrosseriuddannelsen

Start på fremtiden

•

Kontoruddannelsen

•

Pædagogisk assistent

•

Kosmetiker

•

Receptionist

•

Tandtekniker

•

Skibsmontør

•

Landbrugsuddannelsen

•

Skiltetekniker

•

Lastvognsmekaniker

•

Smedeuddannelsen

•

Maskinsnedker

•

Social- og sundhedsassistent

•

Murer

•

Stenhugger

•

Møbelsnedker

•

Teknisk isolatør

•

Orgelbygger

•

Tjener

•

Personvognsmekaniker

•

Tømrer

•

Plastmager

•

Vvs-energispecialist

•

Procesoperatør

•

Værktøjsmager
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Eud og eux – Teknologi, byggeri
og transport
I hovedområdet Teknologi, byggeri og transport finder

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

du en lang række erhvervsuddannelser, der uddanner

digheder til at varetage alle typer af funktioner i faget.

dig til forskellige typer håndværk, teknik og teknologi,

Du skal for eksempel have styr på, hvordan forskelligt

som bruges i byggeri og industri samt i blandt andet

værktøj anvendes samt sikkerheden omkring det. Du

biler, maskiner, bygninger og computere.

skal kende til materialer, processer og kvalitetskontrol.
Du skal kunne samarbejde med andre, kunne læse

Nogle erhvervsuddannelser uddanner dig til at repa-

arbejdstegninger, finde kreative løsninger, kunne for-

rere motorer, tekniske installationer, it-systemer og

midle, servicere og meget andet.

telekommunikation, som bruges både i industrien og
i private hjem.

Den enkelte tekniske skole udbyder ikke alle uddannelserne. Derfor kan det være nødvendigt at tage

Du finder også erhvervsuddannelser, der handler om

hovedforløbet af sin uddannelse på en teknisk skole

at producere medier, dvs. at lave kommunikation på

lidt længere væk fra, hvor man bor, hvis ikke den

web, it, film, trykte medier og tv. Her lærer du at bru-

lokale skole i Kolding tilbyder hele uddannelsen –

ge det tekniske udstyr og at arbejde med lyd, tekst,

eksempelvis Vejle, Fredericia eller Haderslev.

grafik og billeder på it.
Erhvervsuddannelser, der handler om transport af
passagerer eller gods, finder du også her, ligesom
der er erhvervsuddannelser, hvor du får indsigt i alt fra
rengøring til vagtopgaver i bygninger og opsyn med
tekniske anlæg.

16

Start på fremtiden

Uddannelsernes opbygning

•

Overfladebehandler

Uddannelserne er opbygget med et grundforløb, hvor

•

Personvognsmekaniker

du møder kendte fag som dansk, engelsk, samfunds-

•

Plastmager

fag og naturfag. Derudover vil der være fagspecifikke

•

Procesoperatør

fag afhængig af hvilken fagretning, du vælger. Grund-

•

Produktions- og montageuddannelsen

forløbet afsluttes med en prøve. Herefter skal du fort-

•

Produktør

sætte på hovedforløbet til en af disse uddannelser:

•

Serviceassistent

•

Sikkerhedsvagt

•

Ambulancebehandler

•

Skibsmekaniker

•

Anlægsstruktør og brolægger

•

Skibsmontør

•

Autolakerer

•

Skiltetekniker

•

Automatik- og procesuddannelsen

•

Skorstensfejer

•

Bådmekaniker

•

Smed

•

Beklædningshåndværker

•

Stenhugger og stentekniker

•

Beslagsmed

•

Stukkatør

•

Boligmonteringsuddannelsen

•

Støberitekniker

•

Buschauffør

•

Tagdækker

•

Bygningsmaler

•

Tandtekniker

•

Bygningssnedker

•

Teater-og event- tekniker

•

CNC-teknikuddannelsen

•

Teknisk designer

•

Cykel- og motorcykelmekaniker

•

Teknisk isolatør

•

Data- og kommunikation

•

Togklargøringsuddannelsen

•

Digital media

•

Træfagenes byggeuddannelse

•

Ejendomsservicetekniker

•

Turistbuschauffør

•

Elektriker

•

Urmager

•

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

•

Vejgodstransportuddannelsen

•

Elektronikoperatør

•

VVS-energiuddannelsen

•

Entreprenør- og landbrugsmaskinudd.

•

Værktøjsuddannelsen

•

Film- og tv-produktionsudd.

•

Webudvikler

•

Finmekaniker

•

Flytekniker

Uddannelsesaftale

•

Forsyningsoperatør

På alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal

•

Fotograf

have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i

•

Glarmester

hovedforløbet. Mange af uddannelserne kræver, at du

•

Grafisk tekniker

har en uddannelsesaftale eller en kvoteplads, inden

•

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

du skal starte på GF2. Det gælder f.eks. uddannelser

•

Havne- og terminaludd.

som mediegrafiker, guldsmed, filmfotograf. Se hele

•

Industrioperatør

listen på s. 13.

•

Industriteknikeruddannelsen

•

Karrosseriteknikeruddannelse

Efter endt uddannelse

•

Kranfører

Når du er færdig med en erhvervsuddannelse på

•

Køletekniker

Teknisk Skole, er du faglært til at søge job inden for

•

Lager- og terminaludd.

dit område, eller du kan vælge at starte din egen

•

Lastvognsmekaniker

virksomhed.

•

Lufthavnsuddannelsen

Du kan også vælge at videreuddanne dig til Byg-

•

Maritime håndværksfag

ningskonstruktør, Professionel soldat i forsvaret,

•

Maskinsnedker

Entreprenørskab og design, Produktionsteknolog,

•

Mediegrafiker

Fængselsbetjent, Politibetjent, Eksport og teknologi,

•

Murer

Installatør, Smykker, Teknologi og business m.m.

•

Møbelsnedker og orgelbygger

Se flere muligheder på Adgangskortet, som du finder

•

Ortopædist

på ug.dk.
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Eud og eux – Kontor, handel
og forretningsservice
Erhvervsuddannelserne på handelsskolen, som i

uddannelsesaftale med en virksomhed. Alternativt

Kolding foregår på IBC, kaldes eud business eller eux

tilbydes skolepraktik.

business. Disse uddannelser kaldes også de merkantile uddannelser.

På hovedforløbet veksler du mellem kortere skoleperioder og praktisk oplæring i virksomheden. Du har

Eud business

mulighed for, efter hovedforløbet på detail- og han-

Eud business er en erhvervsuddannelse, der mål-

delsuddannelserne, at tage en étårig overbygning.

retter dig til en elevplads i en butik eller virksomhed
inden for salg, handel, indkøb, logistik eller event. Du

Generelt vil du møde kendte fag som dansk, engelsk,

kan vælge mellem fagretningerne Butik og e-handel,

samfundsfag og sprog, men undervisningen vil have

Business to business og Eventkoordinator.

en ny drejning over mod eksempler og problemer fra
erhvervslivet. Du vil også have erhvervsrettede fag

Uddannelsernes opbygning

som Salg & service, IT og Erhvervsøkonomi.

De merkantile uddannelser har samme opbygning
som erhvervsuddannelserne generelt, med GF1 og

På de merkantile erhvervsuddannelser kan du også

GF2. Grundforløbet tager 1 år. Herefter fortsætter

vælge at gå praktikvejen eller komme i Ny mester-

du på det toårige hovedforløb, hvor du skal have en

lære.

Eud - Business
GF 1

GF 2

Hovedforløb

Hovedforløb

½ år

½ år

2 år

overbygning

Karriere 1
Salg
Handel
Event
Karriere 2
Dansk D/C
Valgfag
Praktik
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Uddannelsesspecifikke fag
Engelsk D/C
Erhvervsøkonomi C

Salgsassistent

Afsætning C

Handelsassistent

IT C

Eventkoodinator

(Dansk D/C)
Valgfag
Grundforløbsprøve

Salgsleder

Start på fremtiden

Eux business

Efter endt erhvervsuddannelse

Eux er en erhvervsuddannelse kombineret med en

Når du er færdig med en erhvervsuddannelse på

række fag på gymnasialt niveau. På eux business skal

handelsskolen, er du faglært til at søge job inden for

man efter GF1 og GF2 have et studiekompetence-

dit område, eller du kan vælge at starte din egen virk-

givende år, hvor man har gymnasiale fag.

somhed. Du kan også vælge at læse videre, afhængig
af dit valg af eud/eux, fx til Serviceøkonom, Design-

Forløbet indeholder en række fag og niveauer på

teknolog, Finansøkonom, Natur- og kulturformidling.

gymnasialt niveau. Dansk A, engelsk B og informatik B indgår i alle merkantile eux-forløb. Derudover

Se flere muligheder på Adgangskortet, som du finder

indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt

på ug.dk.

relevante for den merkantile erhvervsuddannelse. Det
kan fx være virksomhedsøkonomi (VØ), erhvervsjura
eller fremmedsprog. Endelig indgår der et skriftligt
erhvervsområdeprojekt.
Du afslutter forløbet med bevis for eux 1. del, hvorefter du har samme studiekompetence som hf uden
overbygning. Se skema.
Med eux-beviset får du direkte adgang til mange videregående uddannelser, samtidig med at du bliver
faglært og kan søge job inden for dit område.

Eux - Business
GF 1

GF 2

Studiekompetence-

½ år

½ år

givende forløb 1 år

2 år
Afslutte en

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

erhvervsfaglig

Engelsk B

studentereksamen

IT B

med en elevplads i 2

Mat B/VØ B

år inden for Kontor,

Finans eller Salg,
Brancherettede fag:

Handel, Event med

Erhvervsret C/

skoleophold på ho-

2. fremmedsprog C/

vedforløbet.

Innovation C/
Psykologi C/

Afslutte EUX 1. del

Markeds-

og læse videre på

kommunikation C

erhvervsakademiet,
professions-

Større skr. opgave

højskolen eller

Eksamensprojekt

andre videregående
uddannelser
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Eud og eux – Fødevarer,
jordbrug og oplevelser
Under dette hovedområde finder du erhvervsuddan-

•

Gastronom

nelser, der lærer dig at producere fødevarer eller lave

•

Gourmetslagter

mad. Det kan for eksempel være som bager, kok eller

•

Greenkeeper

slagter, men også som for eksempel landmand eller

•

Kosmetiker

gartner. Hvis du vil arbejde med dyrehold, planter

•

Landbrugsuddannelsen

eller med miljø og naturpleje i skove og parker, kan du

•

Mejerist

også finde erhvervsuddannelser her.

•

Receptionist

•

Skov- og naturtekniker

Der er også erhvervsuddannelser for dig, der vil ar-

•

Slagter

bejde professionelt med velvære og livskvalitet for

•

Tarmrenser

mennesker, fx god kost og ernæring, pleje af krop og

•

Tjener

gode oplevelser.

•

Veterinærsygeplejerske

Hver uddannelse har sine egne fag og færdigheder,

Uddannelserne veksler mellem praktik og skole.

og ønsker du at vide mere om en specifik uddannel-

På alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal

se, kan du finde det på ug.dk. Den enkelte tekniske

have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre

skole udbyder ikke alle uddannelserne. Derfor kan det

i hovedforløbet.

være nødvendigt at tage hovedforløbet i forbindelse
med sin uddannelse på en teknisk skole lidt længere

Efter erhvervsuddannelsen:

væk fra, hvor man bor, hvis ikke den lokale skole i

Når du er færdig med en erhvervsuddannelse på

Kolding tilbyder hele uddannelsen – fx i Vejle, Frederi-

erhvervsskolen, er du faglært til at søge job inden

cia eller Haderslev.

for dit område, eller du kan vælge at starte din egen
virksomhed. Afhængig af dit valg af eud/eux kan du

Uddannelsernes opbygning

vælge at læse videre til fx en af disse uddannelser:

Uddannelserne i dette hovedområde har samme op-

Politibetjent, Fængselsbetjent, Procesteknolog, Ser-

bygning som erhvervsuddannelserne generelt med

viceøkonom, Produktionsleder, Jordbrugsteknolog.

GF1 og GF2. Grundforløbet tager 1 år. På grundforløbet vil du møde kendte fag som dansk, engelsk,

Hvis du tager en eux, har du endnu flere muligheder

samfundsfag og naturfag. Derudover vil der være

for videreuddannelse. Se flere muligheder på

fagspecifikke fag afhængig af hvilken fagretning, du

Adgangskortet, som du finder på ug.dk.

vælger. Grundforløbet afsluttes med en prøve.
Uddannelserne i dette hovedområde tages på tekniHerefter skal du fortsætte på hovedforløbet til en af

ske skoler, på landbrugsskoler eller andet. På ug.dk

disse uddannelser:

kan du se, hvor du tager lige præcis den ønskede
uddannelse.
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•

Anlægsgartner

•

Bager og konditor

•

Dyrepasser

•

Ernæringsassistent

•

Fitnessuddannelsen

•

Frisør

•

Gartner

Start på fremtiden
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Eud og Eux – Omsorg, sundhed
og pædagogik
I hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelsernes opbygning

finder du erhvervsuddannelser, der uddanner dig i

De sundhedsfaglige uddannelser har samme op-

at tage dig af andre mennesker, både børn, unge og

bygning som erhvervsuddannelserne generelt med

ældre. Du kan vælge en uddannelse med fokus på

grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet tager 1 år.

pædagogik eller en uddannelse med fokus på syge-

Herefter fortsætter du på hovedforløbet. På grund-

pleje og sundhedsfremme.

forløbet vil du møde kendte fag som dansk, engelsk,

•

Social- og sundhedsuddannelserne uddanner dig

samfundsfag og naturfag. Der vil også være undervis-

til at hjælpe ældre mennesker i hjemmet og syge

ningsområder inden for sundhed, pædagogik, psyko-

eller handicappede mennesker på et hospital eller

logi, kommunikation og samarbejde, førstehjælp og

en institution. Uddannelsen foregår på Social- og

brandbekæmpelse. Grundforløbet afsluttes med en

Sundhedsskoler

prøve.

•

•

På den pædagogiske assistentuddannelse uddannes du til at arbejde med børn, unge eller

Herefter skal du fortsætte på hovedforløbet til en af

voksne. Uddannelsen foregår på Social- og Sund-

uddannelserne Social- og sundhedshjælper, Social-

hedsskoler

og sundhedsassistent, Tandklinikassistent, Hospital-

Tandklinikassistentuddannelsen uddanner dig til

steknisk assistent eller Pædagogisk assistent. Disse

at hjælpe tandlægen med patienterne. En vigtig

forløb veksler mellem praktik og skole.

del af arbejdet går ud på at tage imod patienter,

•

passe telefon samt at rengøre og finde redskaber

Efter erhvervsuddannelsen

frem til tandlægen. Uddannelsen foregår på Tek-

Når du er færdig med en erhvervsuddannelse på

niske Skoler

Social-og sundhedsskolen eller Teknisk skole, er du

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent læ-

faglært til at søge job inden for dit område. Afhængig

rer dig at måle hørelse eller hjernens elektriske

af dit valg af eud/eux kan du vælge at læse videre til

bølger. Der er to specialer, audiologiassistent og

fx en af disse uddannelser:

neurofysiologiassistent. Som hospitalsteknisk

Politibetjent, Fængselsbetjent, Farmakonom, Proces-

assistent lærer du også at skrive dine målinger

teknolog, Sygeplejerske.

ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad

Se flere muligheder på Adgangskortet, som du finder

der skal gøres. Hospitalstekniske assistenter kan

på ug.dk.

arbejde på sygehuse, hospitaler eller på private
klinikker. Uddannelsen foregår på Syddansk
Erhvervsskole i Odense.
Eud
GF1

GF2		

Hovedforløb

Varighed hovedforløb

Social- og sundhedshjælper		

Social- og sundhedshjælper

1 år og 2 måneder

Social- og sundhedsassistent		

Social- og sundhedsassistent

2 år og 10 måneder

20 uger Pædagogisk assistent

20 uger Pædagogisk assistent

2 år og 1½ måned

Tandklinikassistent		

Tandklinikassistent

2 år og 6 måneder

Hospitalsteknisk assistent		

Hospitalsteknisk assistent

2 år

Eux Velfærd
20 uger Social- og sundhedsassistent
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20 uger Social- og sundhedsassistent med Eux 3 år og 7 måneder

Start på fremtiden
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De gymnasiale
uddannelser
Følgende gymnasiale uddannelser kvalificerer dig til at

matik. Ved afslutningen af det første år skal du vælge

kunne fortsætte på en videregående uddannelse:

en fagpakke. Det er også muligt at vælge en udvidet

•

Hf - Hf eksamen

fagpakke Se side 26.

•

Hhx - Merkantil studentereksamen

•

Htx - Teknisk studentereksamen

IB

•

IB - International Baccalaureate

IB er en treårig international studentereksamen, hvor

•

Stx - Almen studentereksamen

undervisningen foregår på engelsk, og der benyttes
internationalt karaktersystem. Det første år kaldes

Der er mange fælles fag for de fem uddannelser, men

Pre-IB og svarer til 1.g på en 3-årig gymnasial uddan-

der er også fag, som er profilfag på de enkelte uddan-

nelse.

nelser, og som dermed er med til at give hver enkelt
uddannelse sin egen profil.

Faglige niveauer
På de gymnasiale uddannelser undervises der på A-,

Du kan således vælge efter interesse og efter den

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

type uddannelse, der passer dig bedst.

der er færre timer og mindre skriftligt arbejde end på
A- og B-niveau. Se oversigten over faglige niveauer

De fem gymnasiale uddannelser giver alle adgang til

s. 5

videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at
mange videregående uddannelser har krav om be-

Valgfag

stemte fag på bestemte niveauer.

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og
C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieret-

De fleste gymnasiale fag udbydes også som enkelt-

ningerne. Det er forskelligt, hvilke valgfag den enkelte

fag, så du har mulighed for at supplere, hvis du efter

skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside.

din gymnasiale eksamen mangler et fag for at komme

Ønsker du et fag på B-niveau, skal du tidligere have

ind på en bestemt uddannelse.

haft det som C-niveau.

Hhx, htx og stx

Skift mellem uddannelserne

Hhx, htx og stx er treårige uddannelser med ens

Det er muligt inden for de første 3 måneder at skifte

opbygning: ¼ års grundforløb og 2¾ års studieret-

mellem de treårige uddannelser hhx, htx og stx uden

ningsforløb. Fagene dansk, engelsk, samfundsfag og

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

matematik er obligatoriske på alle tre uddannelser.

forkerte uddannelse. Du skal dog være forberedt på,

Ellers har de tre uddannelser hver sin profil, hvilket du

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

vil kunne se på de obligatoriske fag for hver uddan-

kunne begynde på en anden uddannelse.

nelse. Se side 5.
Hf
Hf er en toårig gymnasial uddannelse, hvor du har en
række obligatoriske fag bl.a. dansk, engelsk og mate-
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De opbligatioriske fag
og niveauer
Her kan du sammenligne de obligatoriske fag og deres minimumsniveauer som du møder på de forskellige gymnasiale uddannelser.

HHX

HTX

STX

HF

VARIGHED: 3 ÅR

VARIGHED: 3 ÅR

VARIGHED: 3 ÅR

VARIGHED: 2 ÅR

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Engelsk

A

Engelsk

B

Engelsk

B

Engelsk

B

Matematik*

B

Matematik

B

Matematik*

B

Matematik

C

2. fremmedsprog

A/B

2. fremmedsprog

A/B

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Historie

B

Idéhistorie

B

Historie

A

Historie

B

Fysik

B

Fysik

C

Kemi

B

Kemi

C

Biologi

C

To af følgende fag:
C
Kemi, biologi, informatik,
eller naturgerografi

Biologi

C

Geografi

C

Afsætning

B

Kommunikation/IT
eller informatik

C

Virksomhedsøkonomi

B

Teknologi

B

Religion

C

Religion

C

International økonomi

B

Teknikfag

A

Idræt

C

C

Informatik

C

Kunstneriske fag

C

Idræt eller et
kunstnerisk fag

Erhvervsjura

C

Oldtidskundskab

C

C

A

B
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Hf - Hf eksamen
Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet er-

Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag,

hvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

to obligatoriske faggrupper, en fagpakke og mindst ét

Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på

valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B

universitetet.

og C, hvor A er det højeste.

Du kan begynde på hf efter 9. klasse. Uddannelsen

Se de obligatoriske fag og niveauer på side 5.

består bl.a. af obligatoriske fag og valgfag. I løbet af 2.
semester skal du desuden vælge en særlig fagpakke,

Ekstra fag på A-niveau

der er målrettet den type videregående uddannelse,

På hf skal mindst et af fagene være på A-niveau, men

du kunne tænke dig at læse videre på.

du har mulighed for at vælge flere. Hvis du har flere
fag på A-niveau end det krævede, får du automatisk

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du grad-

justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbe-

vist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke,

vis. Læs mere på ug.dk

valgfag og din videre uddannelse. Første og andet
semester består mest af undervisning i de obligato-

Fagpakker på Kolding Gymnasium:

riske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at

Uniform: Samfundsfag B & Idræt B 		

begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert

Samfund: Samfundsfag B & Psykologi C

semester afslutter du mindst et fag, med mindre du

Sundhed: Biologi B & Psykologi C

vælger at hæve faget til et højere niveau i næste se-

Musik: Musik B & Psykologi C

mester. For eksempel fra C- til B-niveau.

Design: Design B & Psykologi C
Medier og kommunikation: Mediefag B & Retorik C

Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager udgangspunkt i, hvordan

Fagpakker på Kolding HF & VUC:

du senere kan anvende den viden, du opnår i dit

Sundhed/fit: Biologi B & Idræt B

kommende studie og job. Du vil gennem din uddan-

Business: Matematik B & Erhvervsøkonomi C

nelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens

Politi og Forsvar: Samfundsfag B & Idræt B

du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af

Sundhed/lab: Biologi B & Kemi B

retning i din uddannelse.

Menneske og Samfund: Samfundsfag B & Psykologi C

Som elev på hf vil du møde en blandet gruppe af ele-

Udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning)

ver, idet nogle kommer direkte fra grundskolen, mens

Hvis du ønsker at læse videre på en universitets-

andre har været væk fra skolen enten for at arbejde

uddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke (fag-

eller rejse. Undervisningen på hf består af både klas-

pakke med overbygning). Med en udvidet fagpakke vil

seundervisning og gruppearbejde samt praktik- og

du få 250 timers ekstra undervisning ud over det, der

projektforløb.

gør sig gældende for de almindelige fagpakker. Hvis
du ønsker en udvidet fagpakke, skal du vælge det

Den 2-årige hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale

ved afslutningen af andet semester, og fagene i den

uddannelser bl.a. ved, at der ikke gives standpunkts-

udvidede fagpakke skal gennemføres i tredje og fjer-

karakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle

de semester. Ikke alle skoler udbyder en udvidet fag-

fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundt-

pakke, som i Kolding tilbydes på Kolding HF & VUC

lige og skriftlige eksamener.
Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet
eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan
ikke senere forbedre dit gennemsnit.
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På Adgangskortet, som du finder på ug.dk, kan du

Professionsbacheloruddannelser: Diplomingeniør,

se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer

folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, journalist,

giver adgang til. Her blot nogle eksempler:

ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske.

Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom,
markedsføringsøkonom, multimediedesigner
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Hhx – Merkantil
studentereksamen
På hhx lægges der vægt på innovation og problem-

Studieretninger

løsning, og der arbejdes med virkelighedsnære cases

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieret-

og projekter. På det merkantile gymnasium tages

ning. Den kommer til at danne grundlag for resten af

afsæt i erhvervslivet og virksomhedernes vilkår og

uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet.

funktion. Du får undervisning i både almene fag som

Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag,

dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og sprogfag

studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.

og i fag, der handler om økonomi, handel, afsætning

Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle

og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fage-

elever i uddannelsen til merkantil studentereksamen

ne og indsamle ny viden. Hovedformålet er at forbere-

have mindst fire fag på A-niveau, dvs. det højeste

de eleverne til at kunne gennemføre en videregående

niveau.

uddannelse.
Se de obligatoriske fag og niveauer på side 5.
Grundforløb
Du begynder din hhx-uddannelse med et grundforløb

Studieretningerne på IBC i Kolding:

på 3 måneder. Grundforløbet handler i høj grad om

Matematik A og Økonomi A

dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studie-

Matematik A og International økonomi A

retning i slutningen af grundforløbet.

Økonomi A og IT A
Marketing A og Økonomi A

Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes

Marketing A og Økonomi A med Innovation C

fagområder og fag og for de typer videregående ud-

IBS - International Business Studies, Afsætning A og

dannelser, som studieretningerne er målrettet mod.

Virksomhedsøkonomi A
Global marketing: Afsætning A, International økonomi

Grundforløbet består også af undervisning i dansk,

A med kulturforståelse C

engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af
de studieretningsfag, som udbydes af det pågælden-

Studieområdeprojekt

de gymnasium. Undervisningen i studieretningsfa-

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor

gene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene,

flere fag integreres. Projektet afsluttes med en ob-

så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal

ligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den

vælge. Du vil også få vejledning undervejs i proces-

skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination.

sen.

Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle
med i dit samlede eksamensresultat.

Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor du
kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på.
I løbet af grundforløbet vil du også gennemføre et
økonomisk grundforløb og et forløb, der omhandler
almen sprogforståelse.
Både det økonomiske grundforløb og almen sprogforståelse vil blive evalueret ved afsluttende, interne
prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede
eksamensresultat.
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Hvad kan du bruge en hhx til?

Professionsbacheloruddannelser: Sygeplejerske,

Med en merkantil studentereksamen kan du få ad-

pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver, journalist,

gang til en lang række videregående uddannelser. På

ergoterapeut, fysioterapeut.

ug.dk kan du på siden Adgangskortet se, hvilke ud-

Universitetsuddannelser: Jura, økonomi, sprog,

dannelser specifikke fagkombinationer giver adgang

humanistiske fag, samfundsfag, historie, sociologi,

til. Her blot en kort oversigt:

psykologi, erhvervsøkonomi og mange andre.

Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom,
markedsføringsøkonom, multimediedesigner.
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Htx – Teknisk studentereksamen
På teknisk gymnasium lægges der vægt på produkt-

Studieretninger

udvikling, innovation, problemløsning og anvendt

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieret-

naturvidenskab. Eleverne undervises inden for

ning. Den kommer til at danne grundlag for resten af

teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i

uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet.

kombination med almene fag. Eleverne skal gennem

Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag,

uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse

studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.

og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for

Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle

analyse af virkelighedsnære forhold. Det sker blandt

elever i uddannelsen til teknisk studentereksamen

andet ved at kombinere teori og praktik i værksteder

have mindst tre fag på A-niveau, dvs. det højeste

og laboratorier. Hovedformålet er at forberede elever-

niveau.

ne til senere at kunne gennemføre en videregående
uddannelse.

Se de obligatoriske fag og niveauer på side 5.

Grundforløb

Studieretninger på Htx på HANSENBERG

Du begynder din htx-uddannelse med et grundforløb

Tekniske Gymnasium:

på 3 måneder. Grundforløbet handler i høj grad om

Anvendt naturvidenskab:

dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studie-

Programmering B og Matematik A

retning i slutningen af grundforløbet.

Bioteknologi A og Idræt B
Bioteknologi A og Matematik A

Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes

Matematik A og Fysik A

fagområder og fag og for de typer videregående ud-

Kommunikationsteknik:

dannelser, som studieretningerne er målrettet mod.

Kommunikation og it A og Design B
Kommunikation og it A og Programmering B

Grundforløbet består også af undervisning i dansk,
engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af

Se skolernes hjemmesider for mere information om,

de studieretningsfag, som udbydes af det pågælden-

hvilke studieretninger de udbyder.

de gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene
vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du

Studieområdeprojekt

bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge.

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor

Du vil også få vejledning undervejs i processen.

flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den

Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor

skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination.

du kommer til at beskæftige dig med de faglige

Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle

hovedområder, din uddannelse byder på. I løbet af

med i dit samlede eksamensresultat.

grundforløbet vil du også gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb og et forløb, der omhandler
produktudvikling.
Både det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede
eksamensresultat.
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Hvad kan du bruge en htx til?

Professionsbacheloruddannelser: diplomingeniør,

Med en teknisk studentereksamen kan du få adgang

politibetjent, bioanalytiker, folkeskolelærer, fysiotera-

til en lang række videregående uddannelser. På ug.dk

peut, sygeplejerske og socialrådgiver.

kan du på siden Adgangskortet se, hvilke uddannel-

Universitetsuddannelser: alle uddannelser som

ser specifikke fagkombinationer giver adgang til. Her

civilingeniør, dyrlæge, agronom, jura, datalogi, stats-

blot en kort oversigt:

kundskab, arkitekt, biologi, medicin (læge), biotekno-

Erhvervsakademiuddannelser: produktionstekno-

logi m.fl.

log, multimediedesigner, designteknolog og procesteknolog
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IB – International Baccalaureate
IB er en international studentereksamen, hvor under-

Du skal desuden deltage i et kursus i videnskabste-

visningen foregår på engelsk i alle fag undtagen faget

ori ”Theory of Knowledge”, og du skal udarbejde en

dansk. IB er for unge, som ønsker en international

større skriftlig opgave ”Extended Essay”. Endelig skal

uddannelse, eller som evt. har gået i skole i udlandet.

du deltage i forskellige kreative og sociale aktiviteter
nogle timer hver uge ”Creativity, Action, Service” CAS.

IB består i Danmark af et treårigt forløb. Det første år
kaldes Pre-IB. Her forberedes den unge til Diploma

Der er skriftlige eksamener på engelsk i alle fag, og

Programme, IB, som herefter tager 2 år.

der er mundtlig eksamen i sprogfag.
Eksamensbeviset hedder IB Diploma.

Grundforløbet og det første skoleår på Pre-IB er tilrettelagt, så der er mulighed for evt. at skifte til en stx-

På Diploma Programme får man karakterer efter det

eller htx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Der

internationale 7-trinssystem. Man får point, som efter-

kan dog være visse begrænsninger, så det er klogt at

følgende kan omregnes til den danske karakterskala.

tale med skolen ved begyndelsen af forløbet.

Max point på IB er 45, og svarer til et gennemsnit på
12,7.

Fag på Pre-IB:
•

Dansk

Hvad kan du bruge en IB til?

•

Engelsk

IB giver adgang til universiteter i Danmark og i udlan-

•

Tysk eller spansk

det og anerkendes i Danmark på linje med en studen-

•

Samfundsfag

tereksamen. Her blot en kort oversigt:

•

Visual Arts

•

Kemi

Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom,

•

Fysik

markedsføringsøkonom, multimediedesigner.

•

Matematik

Professionsbacheloruddannelser: Diplomingeni-

•

Environmental Systems

ør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, pædagog,

•

Idræt

journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske,

•

Almen sprogforståelse

jordemoder, radiograf.

•

Naturvidenskabeligt grundforløb

Universitetsuddannelser: Agronom, biokemi,

•

På 2. semester får man desuden historie

biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin, farmaceut, tandlæge, erhvervsøkonomi, jura, psykologi,

Diploma Programme

statskundskab, alle uddannelser som civilingeniør,

Den består af 6 faggrupper:

sprog, historie, litteraturvidenskab, medievidenskab,

•

modersmålssprog

religionsvidenskab.

•

fremmedsprog

•

samfundsorienterende fag

•

naturvidenskab

•

matematik

•

valgfag

•

kreative fag

Fagene findes på højt niveau ”higher level” og på mellemniveau ”standard level”. Som hovedregel svarer
højt niveau til A-niveau på de danske gymnasiale uddannelser og mellemniveau til B-niveau.
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Stx – Almen studentereksamen
På stx lægges der vægt på det videnskabsteoretiske

Studieretningerne på Stx på Kolding Gymnasium

område, og fagligheden er nært forbundet med hu-

Naturvidenskab:

maniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Der

Biologi A og Kemi B

er fokus på det analytiske område inden for almene

Matematik A, Fysik B og Kemi B

og videnskabsrelaterede problemstillinger.

Matematik A, Fysik A og Kemi B
Matematik A, Kemi A og Fysik B

Fagene i det almene gymnasium minder på mange

Samfundsvidenskab:

områder om de fag, du har i folkeskolen – bare på et

Samfundsfag A og Matematik A

højere niveau. Du lærer at gå i dybden med fagene og

Samfundsfag A og Engelsk A

at indsamle ny viden. Hovedformålet er at forberede

Sprog:

dig til senere at kunne gennemføre en videregående

Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B

uddannelse.

Engelsk A, Spansk A og Tysk B
Græsk A og Latin A

Grundforløbet

Kunstneriske:

Du begynder din stx-uddannelse med et grundforløb

Musik A og Engelsk A

på 3 måneder. Grundforløbet består af undervisning
i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag, og

Studieretningerne på Stx på Munkensdam

handler i høj grad om dit valg af studieretning. Derfor

Gymnasium

præsenteres du for studieretningernes fagområder og

Naturvidenskab:

fag og for de typer videregående uddannelser, som

Matematik A, Fysik B og Kemi B

studieretningerne er målrettet mod, så du bliver klo-

Matematik A, Bioteknologi A og Fysik B

gere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil få

Biologi A og Kemi B

vejledning undervejs i processen.

Samfundsvidenskab:
Samfundsfag A og Matematik A

I grundforløbet vil du også blive undervist i almen

Samfundsfag A og Engelsk A

sprogforståelse og i et naturvidenskabeligt grundfor-

Samfundsfag A og Engelsk A (International)

løb. Både almen sprogforståelse og det naturviden-

Sprog og musik:

skabelige grundforløb vil blive evalueret ved afslutten-

Musik A og Engelsk A

de, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit

Engelsk A, Spansk A og Tysk B

samlede eksamensresultat.

Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B
Engelsk A, Fransk A og Samfundsfag B

Studieretninger
Ved grundforløbets afslutning vælger du studieret-

Studieretningsprojekt

ning. Den kommer til at danne grundlag for resten af

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor

uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet.

flere fag integreres. Projektet afsluttes med en ob-

Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag,

ligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den

studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.

skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination.

Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle

Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle

elever i uddannelsen til almen studentereksamen have

med i dit samlede eksamensresultat.

mindst fire fag på A-niveau.
Se de obligatoriske fag og niveauer på side 5.
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Hvad kan du bruge en stx til?

Professionsbacheloruddannelser: Radiograf,

Med en almen studentereksamen kan du få adgang

diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer,

til en lang række videregående uddannelser. På ug.dk

pædagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sy-

kan du på siden Adgangskortet se, hvilke uddannel-

geplejerske, jordemoder.

ser specifikke fagkombinationer giver adgang til. Her

Universitetsuddannelser: Agronom, biologi,

blot en kort oversigt:

datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin (læge),

Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom,

farmaceut, tandlæge, jura, psykologi, statskundskab,

markedsføringsøkonom, multimediedesigner, militære

civilingeniør, sprog, historie og mange flere.

uddannelser.

35

Kolding Kommune
UU Kolding

Forberedende
grunduddannelse
FGU er en uddannelse på højst to år. Uddannelsen

Fag på uddannelsen:

forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsud-

PASE: Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samar-

dannelse eller at komme i job.

bejdslære og Erhvervslære
Valgfag: Engelsk, Identitet og medborgerskab, Na-

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender

turfag, Samfundsfag, Teknologiforståelse

sig til dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse og end-

Skoleydelse: Hvis du går på FGU, kan du få skole-

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

ydelse. Du skal være opmærksom på, at du trækkes

en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af fagli-

i ydelse, hvis du ikke møder op. Selvfølgelig trækkes

ge, personlige eller sociale årsager.

du ikke i ydelse, hvis du er syg.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fort-

Hvordan kommer jeg i gang med FGU?

sætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial ud-

Der er ingen adgangskrav til FGU. For at komme ind

dannelse eller i job.

på FGU skal du tale med din UU-vejleder. I skal sammen finde ud af, om FGU er et godt valg for dig. Det

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan

gør I ved at udarbejde en målgruppevurdering, som

tilpasses dine behov og interesser.

sendes til den FGU-institution, du ønsker at gå på.

AGU

PGU

EGU

Almen grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

Basisforløb

Praksis

Produktion

Praktik

Du lærer almene fag gennem

Du arbejder på et værksted

Du er i praktik, fx som med-

praksis, fx: dansk, matematik,

med produktion, fx i et

hjælper på et plejehjem,

PASE, engelsk og valgfag.

køkkenværksted, et træ-

dækskifter hos en mekaniker,

værksted, et musikværksted

medhjælper i en tømrervirk-

eller et multimedieværksted.

somhed eller på et gartneri.

Obligatorisk fag:

Obligatorisk fag:

Obligatorisk fag:

•

Dansk

•

Værkstedsundervisning

•

Virksomhedspraktik

•

Matematik

•

Dansk

•

Skoleforløb (Dansk, Mate-

•

enten PASE eller Identitet

•

Matematik

og medborgerskab

•

PASE

Mindst et valgfrit fag fra

•

Mulighed for valgfag

•

fagrækken
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Ansøgning om optagelse
til ungdomsuddannelse
Ansøgningen til ungdomsuddannelse eller 10. klasse foretages digitalt via www.optagelse.dk . Fra medio januar
er der adgang til uddannelsesplanen på optagelse.dk og processen kan gå i gang.
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•

Elever og forældre er ansvarlige for at tjekke stamdata: adresse, mail og mobil.

•

Kontrollér at alle standpunktskarakterer er korrekte.

•

Der er mulighed for at indsætte 5 forskellige uddannelsesønsker.

•

Når der er indtastet ønsker fremkommer uddannelsesparathedsvurderingen.

•

Vurderingen er ikke synlig, hvis der vælges 10. klasse.

•

Elever og forældre er ansvarlige for at vedhæfte studievalgsportfolien.

•

Ansøgningen sendes til 1. prioriteten, når denne er signeret.

•

Deadline er den 1. marts.

•

Efter 1. maj modtages en tilbagemelding vedr. reservation af en plads.

•

Den endelige UPV foretages inden 1. juni.

•

For at blive optaget skal optagelseskriterierne være opfyldt.

•

Omvalg kan herefter ske i samarbejde med UU – vejlederen.

Start på fremtiden

Studievalgsportfolio
En studievalgsportfolio skal betragtes som en uddannelsesdagbog, hvor de indsamlede erfaringer og refleksioner over vejledningsaktiviteter samles i et dokument sammen med en personlig beskrivelse af egne
styrker og færdigheder.
Den personlige studievalgsportfolio findes på ung.unoung.dk og påbegyndes i 8. klasse.
Det er vigtigt, at de unge lærer at vælge. Det første uddannelsesvalg er jo bare det første af en lang række
af fremtidige valg.

Det er OK at være i tvivl, det er faktisk en forudsætning for at blive klogere!

JEG OPDAGER

JEG ORDNER

JEG FOKUSERER

JEG FORSTÅR

Sanser, oplever,

Ordner information,

Er opmærksom,

Forklarer, forudser

får indtryk, samler

sammenligner,

mærker hvad der

hvilke handlinger,

inspiration

bemærker, opdager

er vigtigt for mig

der fører til hvad

sammenhænge

Optagelseskriterier
•

Ansøgt rettidigt

•

Vurderet uddannelsesparat

•

Afsluttet og bestået afgangseksamen i 9. eller 10. klasse

•

Modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog

•

Aflagt folkeskolens afgangseksamen i de lovbundne prøvefag samt udtræksfagene

•

Bestået de faglige adgangskrav:
-

Eud/eux: Dansk og matematik bestået med 02

-

Hf: 4 i gennemsnit ved eksamen (9. klasse)

-

Hhx, Htx, Stx: 3 i gennemsnit ved eksamen

Opfyldes disse ikke, er det muligt at gå til optagelsesprøve
Læs mere på www.ug.dk eller www.uvm.dk

39

Kolding Kommune
UU Kolding

40

Start på fremtiden

Informationsarrangementer på
ungdomsuddannelserne 2021
IBC

Kolding Gymnasium

Hhx, eud og eux

Stx, HF og IB

Torsdag d. 21. januar kl. 19.00-21.00

Tirsdag d. 19. januar kl. 19.00

Lørdag d. 6. februar kl. 10.00-12.00

Lørdag d. 23. januar kl. 13.00

Sted: Tvedvej 7, 6000 Kolding.

Sted: Skovvangen 10, 6000 Kolding.

HANSENBERG

Kolding HF og VUC

Eud, eux, og HANSENBERG Tekniske Gymnasi-

HF

um (htx)

Mandag d. 18. januar kl. 19.00 til 20.00

Lørdag d. 30. januar kl. 10.00-14.00.

Sted: Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.

Sted: Vranderupvej 90, C. F. Tietgensvej 11 og Skovvangen 28, Kolding.

FGU Kolding/Vejen

Se skolens hjemmeside for yderligere info.

AGU, EGU og PGU
Alle er meget velkomne til at tage kontakt og få en

HANSENBERG Tekniske Gymnasium (htx) også

personlig rundvisning. Kontakt skolen.

Onsdag d. 20. januar kl. 17.00-19.00.
Med forbehold for ændringer. Følg med på uddannelSocial- og Sundhedsskolen Fredericia-Vej-

sernes hjemmeside i forhold til aflysninger o.a.

le-Horsens. Kolding afdeling

Eud og eux velfærd
Torsdag d. 21. januar kl. 19.00-21.00
Lørdag d. 6. februar kl. 10.00-12.00
Sted: Tvedvej 7, 6000 Kolding.
Munkensdam Gymnasium

Stx
Tirsdag d.26. januar kl. 19.00-22.00
Lørdag d. 30. januar kl. 10.00-13.00
Sted: Tøndervej 100, 6000 Kolding.
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Det er ok at være i tvivl,
det kan være svært
at vælge uddannelse
Jeg håber, at du gennem læsning af dette hæfte, ”Start på fremtiden”, har fået ny information og inspiration til valg
af en ungdomsudddannelse, der åbner veje til job eller videre uddannelse.
Hæftet er, som du kan se, meget informerende om, hvordan ungdomsuddannelserne er bygget op, hvad de kan
bruges til, adgangskrav m.m.
Du har nu sat dig ind i dine muligheder, men det kan ikke stå alene. Det er meget vigtigt, at du får en god snak
med dine forældre og din UU-vejleder om det valg, som du har tænkt dig at foretage.
Måske er dine forældre usikre på, hvordan de kan støtte dig i din valgproces. Derfor opfordrer jeg til, at du
sammen med dine forældre på uukolding.dk lytter til de gode råd fra Rie Thomsen, Professor i uddannelsesvejledning, som bl.a. nævner disse fire ting, som er vigtige at være opmærksomme på:
•

Vær åben over for forslag og overvejelser

•

Vær nysgerrig på de forskellige muligheder

•

Vær støttende og bak op om nye forslag og idéer

•

Vær konkret ved at deltage i uddannelsesbesøg og stil konkrete spørgsmål

Husk, det er ok, at du er tvivl. Du er ikke den eneste, der synes, det kan være svært at vælge uddannelse.
Spørg evt. dine forældre eller én fra dit netværk om, hvordan deres karrierevej har været, siden de forlod grundskolen fx job, uddannelse, arbejdspladser, erfaringer og arbejdsopgaver.
Heldigvis kan du, hvis du finder ud af, at den uddannelse du har valgt, af en eller anden grund ikke er noget for
dig, altid få hjælp af UU til at vælge en anden vej.
Held og lykke med din start på fremtiden!

Venlig hilsen
Bjarne Juhl Olesen
Leder af UU Kolding
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