
Fremtiden er din!

EUD & EUX
Erhvervsuddannelser

2023



EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2023 32 Campus Bornholm 

 

EUD & EUX – Erhvervsuddannelser 2022
1. oplag november 2022
Redaktion: Lasse Petersen 
Grafisk opsætning: Lasse Petersen
Foto: Jacob Jepsen og Nikolaj Beyer 
Tryk: Campus Bornholm

Din faglærte fremtid er fuld af muligheder

I denne brochure kan du læse om de mange erhvervsuddannelser, du kan 
vælge på Campus Bornholm. 

Uanset hvilken af uddannelserne, du vælger, kan du være ret sikker på, at 
den vil være en rigtig god investering i din fremtid. Når du har taget en 
erhvervsuddannelse, står du ikke blot bomstærkt på jobmarkedet, men du 
har også foræret dig selv en fremtid fuld af muligheder. 

De fleste vælger efter endt uddannelse at tage job inden for deres fag,  
men et svendebrev/fagbevis åbner også mange andre døre: Du kan  
fx vælge at arbejde i udlandet i perioder, du kan med tiden specialisere  
og videreuddanne dig, du kan deltage aktivt i den grønne omstilling af 
samfundet eller du kan satse på at blive selvstændig. 

Det er sjældent for tidligt og aldrig for sent at starte på en  
erhvervsuddannelse på Campus Bornholm. Uanset din alder og baggrund 
kan jeg garantere dig, at du vil blive mødt af dygtige erfarne faglærere, der 
sætter en ære i at lære dig deres håndværk. 

En vigtig og stor del af en erhvervsuddannelse foregår på en eller flere  
virksomheder. Vi har et godt og tæt samarbejde med virksomhederne på 
øen, som er gode til at tage ansvar for lærlingene og lærlingenes læring.

I forhold til øens størrelse er udbuddet af interessante og fagligt aktuelle 
erhvervsuddannelser på Campus Bornholm ganske stort. Der er dog  
retninger, som vi ikke har mulighed for at udbyde. Derfor kan nogle dele af 
din uddannelse ligge på en af vores samarbejdsskoler andre steder i landet. 
Skulle dette blive aktuelt for dig, får du naturligvis hjælp af vores vejledere.

Uanset om du har ønske om at blive smed, tømrer, kok eller du går med 
ønske om at starte i butik eller få fingrene helt ind under  
motorhjelmen som mekaniker, er du mere end velkommen til at tage en 
erhvervsuddannelse på Campus Bornholm.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Uddannelseschef Claus Jørgensen 
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Uddannelsernes opbygning
Campus Bornholm udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser. De fleste kan du tage 
fra start til slut hos os. Men hvis du vælger en uddannelse, du ikke kan gøre færdig her 
på øen, hjælper vi dig videre til en af vores samarbejdsskoler, hvor du som regel vil have 
mulighed for at bo på skolehjem. 

grUnDforløB 1

grUnDforløB 2

fødevarer, jordbrug  
& oplevelser

Kontor, handel  
& forretningsservice

MAD EUD Business
Byggeri, Teknik 

& Bæredygtighed

► Gastronom  

► Ernæringsassistent

► Tjener

► Kontoruddannelse

 (kun som EUX)

► Handelsuddannelse

► Detailhandeluddannelse

► Tømrer (træfagenes byggeudd.)

► Murer

► Anlægsstruktør, bygningstruktør  
     og brolægger

► Data og Kommunikation

► Elektriker

► Automatik og Proces

Du skal selv finde en læreplads i en eller flere virksomheder – vores skoleoplæringscenter vejleder dig.  

Du får tilbudt skoleoplæring, hvis det glipper med at finde læreplads.  

HoVEDforløB og oPlÆrIng/sKolEoPlÆrIng 

Grundforløb 1 (20 uger)
Du begynder med 2 introduktionsuger.  
Derefter skal du vælge din fagretning.  
Fagretningen forbereder dig til et bredt felt af 
uddannelser. Undervisningen består især af 
praktiske projekter. Mod slutningen vælger du 
din uddannelse.

Du skal i oplæring i en eller flere virksomheder eller i skoleoplæring. Her oplæres du i dit fag. 
Desuden er der skoleuger, hvor du lærer dit fags teori og øver dig i dets metoder. 

Du forlod 9. eller 10. klasse for 
mindre end 1 år siden

Du forlod 9. eller 10. klasse for 
mere end 1 år siden Hovedområder

grundforløb 2 (20 uger)
Du har både praktiske og teoretiske opgaver. Du får bred indsigt i dit fag og lærer at udføre de 
praktiske opgaver. Målet er at forberede dig til dit hovedforløb, hvor du skal i oplæring. 
Grundforløb 2 slutter med en prøve. 

Din erhvervsuddannelse - fra start til slut
Følg din vej til svendebrevet eller uddannelsesbeviset. Din rute afhænger af din alder og 
din erfaring. 

EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2023

Kombi-X
EUX

Metalræs

Teknologi, byggeri  
& transport

► Personvognsmekaniker

► Lastvognsmekaniker

► Smed



hovEDområDE
føDEvarEr, JorDbrUg & oplEvElsEr
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Kokkefaget er superfedt, fordi du aldrig møder ind til den samme 
dag. Du kan blive uddannet, men ikke udlært – der er altid et lag 
mere. 

Der er også gode jobmuligheder i faget, og det er en fantastisk verden at gå ind 
i som ung, for her bliver man dannet og lærer om disciplin på den rigtige måde. 

Når jeg er færdiguddannet vil jeg gerne sejle med skoleskibet Georg Stage og 
få søkokspapiret, hvorefter jeg har planer om at åbne mit eget sted sammen 
med en ven, hvor vi nyfortolker den klassiske fiskerestaurant.  

 
Magnus Munch Lauwersen

Du har talent i et køkken og interesserer dig for, hvor råvarerne  
kommer fra og hvordan de er produceret? så er en uddannelse inden for  
dette hovedområde måske noget for dig.

grundforløb 1 

MAD
De bornholmske køkkener og restauranter ligger i toppen 
af dansk gastronomi. MAD er første skridt mod  
at blive en del af den verden, men er også den rette vej  
at gå, hvis du har planer om at arbejde i institutions-  
eller kantinekøkken, hvor der hver dag skal fremstiles 
mange velsmagende og sunde måltider.

Samtidig åbner du for interessante efteruddannelser og 
job i og omkring fødevareindustrien. 

Det lærer du på grundforløb 1
Du øver dig i at håndtere knive, gryder pander og alt  
det andet grej i køkkenet. Du får også viden om  
produktion af fødevarer og du lærer, hvordan du yder  
en god service til dine gæster og kunder. 

Forløbet består af følgende projekter:

Madkultur på Bornholm: Hvad er unikke oplevelser og 
god service? Du arbejder med udvikling af nye produkter, 
regional madkultur, bornholmske specialiteter og service. 

God mad til mange: Du arbejder med produktion af 
sunde måltider til forskellige målgrupper: Institutioner,  
kantiner, restauranter, bagerier osv. Vi besøger  
bornholmske virksomheder og arbejder med økologi  
og bæredygtighed. 

Giv gæsten og kunden en god oplevelse: Vi arbejder 
med god  service, det gode værtskab og gæstens  
samlede oplevelse i en butik, restaurant eller reception 
mm.  

grundforløb 2

Uddannelsesretning
Du har valgt din uddannelse og forløbets praktiske 
og teoretiske fag er målrettet dit fag.

 I klasseværelset og i køkkenet får du indsigt i dit fag 
og træner det håndelag, som du får brug for på dit 
hovedforløb.  
 
Du afslutter forløbet med eksamen i et grundfag 
samt en grundforløbsprøve, som du skal bestå for 
at fortsætte på hovedforløbet. 

Du skal i oplæring i en eller flere virksomheder. Hvis 

du ikke finder læreplads, tilbyder vi skoleoplæring 

inden for Gastronom og Ernæringsassistent. 

Størstedelen af tiden er du i oplæring, men der er 
også skoleuger. På Gastronom og Ernæringsassistent  
ligger skoleugerne på Campus Bornholm.  
Skoleugerne på Tjener ligger uden for øen. 

læs om muligheder for EUX på side 16 - 17

hovedforløb

se alle vores uddannelser på campusbornholm.dk/eud 

http://www.campusbornholm.dk/eud


se alle vores uddannelser på campusbornholm.dk/eud 
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I mit andet år som økonomielev har jeg arbejdet med finans-.  
debitor- og kreditorbogholderi, afstemninger, workflow,  
projekter, bankafstemning, indberetninger til SKAT, moms og 

afgifter samt andre opgaver, der relaterer til økonomifunktionen.

De mange arbejdsopgaver har givet mig en større ansvarsfølelse, hvilket 
er med til at udvikle mig positivt i faget. 

 
Lik Lian Thang Hlawng Ching

Du lærer om økonomi, administration, kundeservice, kommunikation,  
markedsføring og salg. området retter sig mod uddannelser som  
kontorassistent, lægesekretær og salgsassistent. 

grundforløb 1 

EUD BUsInEss
EUD Business er for dig, der har ambitioner inden  
for kontor, handel og detail. For dig, som gerne vil 
hurtigt ud i det pulserende bornholmske  
forretningsliv og prøve kræfter med det virkelige 
erhvervsliv.

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til  
fx salgsassistent, sekretær og handelsassistent. 

Du arbejder med to overordnede projekter:

Events og salg: Vi samarbejder med MAD om salg 
og markedsføring af fødevareprodukter.  
 
Vi gennemfører forløb, hvor eleverne fra begge  
indgange deltager, hvorefter vi  sælger produkterne  
i kantinen.  
 
Vi arbejder også med opbygning af hjemmesider  
og webshops.

LunchBox: Vi laver en pop-up sandwichbar, hvor  
overskuddet går til velgørenhed lokalt på Bornholm.  
 
Du får generel forretningsforståelse lige fra idé til  
koncept, branding samt udvikling, iværksætteri og  
markedsføring. Herudover får du et indblik i  
økonomi, indkøb og generel drift. 

Der er desuden undervisning i fagene innovation,  
dansk og samfundsfag. 

grundforløb 2

Uddannelsesretning
Du har valgt din uddannelse og forløbets praktiske 
og teoretiske fag er målrettet dit fag.  
Undervisningen i klasseværelset og de praktiske 
opgaver giver dig indsigt i dit fags teori og metoder. 

Du har grundfag og fag, som retter sig særligt mod 
den uddannelse, du har valgt - fx erhvervsøkonomi, 
IT eller afsætning. 
 
Du afslutter med eksamen i et grundfag samt en 
grundforløbsprøve, som du skal bestå for at  
fortsætte din uddannelse. 

Du skal i oplæring i en eller flere virksomheder.  

Størstedelen af tiden på forløbet er du i din  

oplæringsvirksomhed, men der er også skoleuger.  

Skoleugerne foregår uden for øen. 

speciale i offentlig administration
Vi udbyder hele Kontoruddannelsen med speciale i 
offentlig administration. 

Du kan ikke gå via grundforløb 1 og 2, da  
optagelseskravet til uddannelsen er, at du har taget  
en studentereksamen - evt. med 5 ugers  
suppleringskursus (EUS - Erhvervsuddannelse for 
studenter).  
 
Vi tilbyder skoleoplæring på denne uddannelse. 

læs om muligheder for EUX på side 16 - 17

hovedforløb

hovEDområDE
KoNTor, haNDEl & forrETNINgssErvICE 

http://www.campusbornholm.dk/eud
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EUX bUsINEss
Den erhvervsfaglige studentereksamen

Campus Bornholm udbyder nu den erhvervsfaglige studentereksamen 
EUX Business. EUX giver dobbelt op på dine muligheder!

EUX giver dobbelt op på uddannelse – du får både en  
erhvervsuddannelse og erhvervsfaglig studentereksamen!

Med en EUX Business har du de gymnasiale niveauer afsluttet efter to  
år, og kan derefter komme i lære i en virksomhed. Du kan også vælge  
at søge ind på de korte videregående uddannelser som fx lærer,  
finansøkonom, pædagog eller socialrådgiver.

Med en 4-årig EUX (skole + elevuddannelse i virksomhed) har du  
mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser, og du står 
stærkt med både en studentereksamen og erhvervserfaring.

Læs mere på campusbornholm.dk/EUX

grundforløb 1 
Når du starter på grundforløb 1 skal du vælge en 

fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer 

dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har 

noget fagligt tilfælles. 

Alle fagretninger giver dig de nødvendige  

kompetencer for at fortsætte på grundforløb 2, så 

du kan bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine 

interesser, uden at du lukker nogle døre bag dig.

Fag: Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C,  

Erhvervsfag.

Varighed: ½ år

grundforløb 2
På grundforløb 2 bliver undervisningen målrettet det 

hovedforløb, du kan vælge senere i uddannelsen. Målet 

med undervisningen er, at du opnår de faglige  

kompetencer der kræves for at kunne fortsætte på  

hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed.

Fag: Matematik C, Organisation C,  

Erhvervsinformatik C, Virksomhedsøkonomi C,  

Afsætning C, Uddannelses specifikke fag

Varighed: ½ år

EUX studieåret 

På EUX Studieåret får du en række fag på gymnasialt niveau og en vifte af valgfag.

Studieåret afsluttes med et EUX Business bevis og en hue på hovedet. Herefter kan du vælge, om du vil gå 

videre på hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed eller læse videre på en videregående uddannelse.

Fag: Dansk A, Engelsk B, Informatik B, Virksomhedsøkonomi B, Afsætning B, Valgfag: 3 C-fag

Varighed: 1 år

opbygNINg 

spørg Jeanet
Hvis du overvejer at tage en erhvervsuddannelse 
med EUX helt eller delvis på Campus Bornholm, er 
du meget velkommen til at kontakte vores vejleder 
Jeanet Hansen:  

30 65 02 49 ∙ jh@cabh.dk 

http://www.campusbornholm.dk/eux
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Jeg har altid holdt meget af at bygge ting i træ, så derfor 
var tømrerfaget helt nærliggende for mig. Hvis man er glad 
for at bruge hænderne og gerne vil arbejde i et sjovt og 

levende materiale, så er tømrerfaget det helt rigtige sted at være. 

På uddannelsen er der altid noget nyt at udforske og lære om, hvilket 
er rigtig positivt.

I fremtiden vil jeg gerne starte mit eget tømrerfirma. 

 
Jacob Sommer Moberg

Her finder du et hav af spændende uddannelser inden for byggeri, konstruktion, 
IT, teknologi, maskiner og køretøjer. 

grundforløb 1 

Byggeri, teknik  
& bæredygtighed
På Byggeri, teknik og bæredygtighed tilbringer  
du megen tid på vores værksteder, hvor du får basal 
viden om byggeri og øver dig i forskellige tømrer-, 
murer-, VVS-, IT- og EL-opgaver.

Sådan er forløbet bygget op: 

Intro: De første par uger bruger vi til at skabe et godt 
sammenhold mellem jer, men vi tager også fat på  
det faglige arbejde og skal på virksomhedsbesøg.

Ude på værkstederne: Frem mod efterårsferien 
arbejder vi med forskellige praktiske opgaver inden 
for byggeri og teknik på vores værksteder. Hvis I er 
mange elever på dit hold, deler vi jer op, så du kom-
mer til at arbejde med det, du mest brænder for. 

Undervejs vil der være samlede events for hele EUD/
EUX, hvor I skal konkurrere med hinanden.

Prøv en anden uddannelse: I én uge skal du i  
oplæring på nogle af vores andre  
erhvervsuddannelser eller i en virksomhed. 

Byg dit eget hus: I mindre grupper skal I bl.a. bygge 
små huse. I vælger selv, hvordan jeres hus skal opfø-
res - der kan både indgå tømrer-, murer-, VVS-, IT- o 
EL-arbejde..

Prøver og eksamen: Efter jul skal du til mindre 
afsluttende prøver i de praktiske færdigheder samt 
eksamen i grundfag. 

Undervejs i hele forløbet undervises du i dansk,  
matematik samt bevægelse. 

grundforløb 2

Uddannelsesretning
Du har valgt din uddannelsesretning. Gennem teori og 
praktiske opgaver zoomer vi helt ind på dit kommende 
fag og forbereder dig på dit hovedforløb. 

Forløbet slutter med eksamen i et grundfag samt en 
grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte  
på hovedforløb. 

Du skal i oplæring i en eller flere virksomheder. Hvis du  
ikke finder en oplæringsplads, tilbyder vi skoleoplæring 
inden for Tømrer (Træfagenes byggeuddannelse).

Størstedelen af forløbet er du i din  
oplæringsvirksomhed, men der er også skoleuger.  
Skoleugerne på Tømrer ligger på Campus Bornholm. 

Skoleugerne på Murer, Anlægsstruktør,  
bygningsstruktør & brolægger, Data & kommunikation,  
Elektriker, Automatik & proces foregår uden for øen. 

Her vil du som regel kunne bo på skolehjem. 

læs om muligheder for EUX på side 16 - 17

hovedforløb

hovEDområDE
TEKNologI, byggErI & TraNsporT 

se alle vores uddannelser på campusbornholm.dk/eud 

http://www.campusbornholm.dk/eud
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Der er et rigtig godt sammenhold på smedeuddannelsen, 
både på skolen og ude på virksomhederne. Der er også et 
hav af muligheder for videreuddannelse, hvilket var med til 

at fange min egen interesse for faget.

Der er stor brug for dygtige smede i fremtiden, så uddannelsen er 
også forbundet med jobsikkerhed og muligheden for at tjene rigtig 
gode penge. 

Efter endt uddannelse vil jeg læse videre til rejsemontør, så jeg kan 
komme ud og opleve lidt forskelligt. 

 
Mark Larsen 

grundforløb 1 

Metalræs
På Metalræs tilbringer du megen tid på vores  

værksteder, hvor du får basal viden om teknologi, 

maskiner, konstruktioner, mekanik og køretøjer og 

øver det håndelag, som du får brug for som  

mekaniker eller smed. 
 
Metalræs er opdelt i følgende trin:

Intro: De første uger bruger vi til at skabe et godt 
sammenhold mellem jer, men vi tager også fat på det 
faglige arbejde og skal på virksomhedsbesøg. 

Ude på værkstederne: Frem mod efterårsferien 
arbejder vi med praktiske opgaver inden for metal og 
auto på vores værksteder. Du stifter bl.a. bekendtskab 
med svejsning og andre discipliner på  
smedeværkstedet samt efterser, reparerer og  
afprøver skolens gokarts. 

Hvis I er mange elever på dit hold, deler vi jer op, så 
du kommer til at arbejde med det, du mest brænder 
for. 

Undervejs vil der være samlede events for hele  
EUD/EUX, hvor I skal komkurrere mod hinanden. 

Prøv en anden uddannelse: I en uge skal du i  
oplæring på nogle af vores andre  
erhvervsuddannelser eller i en virksomhed. 

Folkeræs: Arbejdet på værkstederne fortsætter. Vi 
arbejder med at bygge folkeræs biler. 

Prøver og eksamen: Efter jul skal du til mindre 
afsluttende prøver i de praktiske færdigheder samt 
eksamen i grundfag. 

Undervejs i hele forløbet undervises du i dansk,  
matematik samt bevægelse. 

grundforløb 2

Uddannelsesretning
Du har valgt din uddannelsesretning. Gennem teori 

og praktiske opgaver zoomer vi helt ind på dit  

kommende fag og forbereder dig på dit  

hovedforløb. 

Forløbet slutter med eksamen i et grundfag samt 

en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at 

fortsætte på hovedforløbet. 

Du skal i oplæring i en eller flere virksomheder. Hvis 

du ikke finder en oplæringsplads, tilbyder vi  

skoleoplæring inden for Smed og  

Personvognsmekaniker. 

Størstedelen af forløbet er du i din  
oplæringsvirksomhed, men der er også skoleuger. 
Skoleugerne på Smed og Personvognsmekaniker 
ligger på Campus Bornholm. 

Skoleugerne på Lastvognsmekaniker foregår uden  
for øen. Her vil du som regel kunne bo på skolehjem. 

læs om muligheder for EUX på side 16 - 17

hovedforløb

hovEDområDE
TEKNologI, byggErI & TraNsporT (forTsæTTEr) 



EUX 
- det bedste fra to verdener
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Med EUX tager du både en erhvervsuddannelse og en  
gymnasial eksamen. 

Du går ikke glip af noget fra erhvervsuddannelsen og bliver  
udlært på lige fod med elever uden EUX, men oven i skal du  
have flere fag på gymnasialt niveau.

En erhvervsuddannelse med EUX kan du enten bruge til at  
få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående  
uddannelse – herunder universitetet. 

Du har de samme muligheder for at læse videre som alle  
andre studenter. 

Det kræver noget ekstra af dig at tage en EUX. Derfor skal  
du være fagligt stærk, ambitiøs og indstillet på at yde en  
stor indsats.

Dit EUX-forløb vil som regel begynde med et eller to  
grundforløb på Campus Bornholm og fortsætte på en af  
vores samarbejdsskoler uden for øen. 

EUX
- faglært med gymnasial eksamen

EUX inden for Teknologi, byggeri & transport
Hvis du vil tage en EUX inden for håndværk i byggebranchen, autobranchen eller industrien, kan  
du tage grundforløb 1 og grundforløb 2 på Campus Bornholm. 

Dit hovedforløb med EUX skal du som hovedregel tage på en skole uden for øen. Campus Bornholm  
samarbejder og koordinerer uddannelsesplaner med en række skoler - bl.a. CELF på Lolland Falster  
- og hjælper dig med at komme godt videre til dit EUX-hovedforløb.

Vi udbyder EUX-hovedforløb på Smed, Tømrer og Personvognsmekaniker. Men vi opretter kun hold,  
hvis der er tilmeldt nok elever. De senere år har det ikke været muligt.

EUX inden for Kontor, handel & forretningsservice
Det er muligt at tage grundforløb 1 med EUX på Campus Bornholm, men det indebærer visse  
udfordringer, idet det ikke kan undgås, at nogle af dine EUX-timer overlapper med dine EUD-timer. 

Derfor skal du altid kontakte vores studievejledning for en grundig snak, hvis du overvejer at tage en  
uddannelse med EUX inden for området. 

grundforløb 1 

Kombi-X
Du kommer i vores Kombi-X-klasse med alle 
andre elever, som ønsker at tage en teknisk  
erhvervsuddannelse med EUX.  
 
Det betyder, at du har en fast gruppe af  
kammerater, som du kan tage dine grundfag  
på gymnasialt niveau sammen med. 

På grundforløb 1 har du dansk, engelsk og  
samfundsfag på C-niveau. 

grundforløb 2

Udannelsesretning
Vi udbyder grundforløb 2 med EUX på alle de  
uddannelser Campus Bornholm tilbyder  
inden for hovedområdet Teknologi, byggeri  
og transport. 

Her har du matematik, fysik og teknologi eller 
erhvervsinformatik på C-niveau. 
 
Du skal bestå alle C-fagene for at komme på  
hovedforløb med EUX.  

Hovedforløb

EUX inden for fødevarer, jordbrug & oplevelser
Det er muligt at tage grundforløb 1 med EUX på Campus Bornholm, men det indebærer visse  
udfordringer, idet det ikke kan undgås, at nogle af dine EUX-timer overlapper med dine EUD-timer. 

Derfor skal du altid kontakte vores studievejledning for en grundig snak, hvis du overvejer at tage en  
uddannelse med EUX inden for området. 

spørg Jeanet
Hvis du overvejer at tage en erhvervsuddannelse 
med EUX helt eller delvis på Campus Bornholm, er 
du meget velkommen til at kontakte vores vejleder 
Jeanet Hansen:  

30 65 02 49 ∙ jh@cabh.dk 



Uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup 
mlk@cabh.dk  ·  41 91 98 76

Uddannelseschef Claus Jørgensen
clj@cabh.dk  ·  60 12 18 31

Uddannelsleder John Anker
ja@cabh.dk  ·  30 65 02 82

EUD - MAD & EUD Business 

EUD & VEU 

EUD - BYg & sTrøM/IT 

Uddannelsesleder Bo Steen Jensen 
bj@cabh.dk  ·  60 12 18 08

EUD - METAl & AUTo 

1918 Campus Bornholm – fremtiden starter her EUD og EUX – Erhvervsuddannelser 2023

... desuden værd at vide

Adgangskrav
På www.ug.dk/adgangskrav finder du al information om, hvilke  
adgangskrav du skal opfylde for at blive optaget på en  
erhvervsuddannelse. 

Ansøgning og optagelse 
Alle ansøgninger om optagelse på en erhvervsuddannelse sker via 
www.optagelse.dk 

Her finder du også vejledninger, som guider dig gennem processen.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, fungerer din  
uddannelsesplan som ansøgning. Du skal gøre din uddannelsesplan 
færdig inden 1. marts. Hvis du efter denne dato fortryder dit valg, 

skal du kontakte os ... så finder vi nok en løsning. 

Vil du læse videre?
Når du har gennemført din erhvervsuddannelse med eller uden EUX, 
har du mange spændende muligheder for at videreuddanne dig. 

Læs mere på www.ug.dk 

Mentorordning
Du har mulighed for at få mentor-støtte, hvis din UU-vejleder eller  
sagsbehandler vurderer, at det er en forudsætning for, at du kan  

gennemføre din erhvervsuddannelse.

økonomi
Når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed får du elevløn  
– også når du er på skole. 

På grundforløbet kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har 
en uddannelsesaftale endnu. 

Hvis du er i skolepraktik, får du skolepraktikydelse.

Yderligere info

Find yderligere info om erhvervsuddannelser på Campus Bornholm på 

www.campusbornholm.dk/eud 

Find yderligere generel info om erhvervsuddannelser på 

www.ug.dk  

Kontakt

Campus Bornholm på facebook
facebook.com/campusbornholm

spørg Jeanet
Hvis du har spøgsmål om erhvervsuddannelserne 
på Campus Bornholm, er du meget velkommen til 
at kontakte vores vejleder Jeanet Hansen:  

30 65 02 49 ∙ jh@cabh.dk 

http://www.ug.dk/adgangskrav
http://www.optagelse.dk
http://www.ug.dk%20
http://www.campusbornholm.dk/eud%20%0D
http://www.ug.dk%20%20%0D
https://www.facebook.com/CampusBornholm



