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A. Neil Jacobsen
Direktør

Velkommen til EUC Nord

Viden er Danmarks vigtigste råstof, og vejen til viden går gennem uddannelse. Derfor er 
uddannelse en absolut nødvendighed i et globalt samfund, hvor kravene til vores  
kompetencer konstant ændrer sig. Vi skal hele tiden udvikle os, blive dygtigere,  

opkvalificeres, omskoles, efteruddannes og mestre flere og flere opgaver. Og det kræver 
alt sammen uddannelse.

Det ved vi alt om på EUC Nord – og vi ved også, at uddannelse skal have kvalitet og  
aktualitet for at opfylde de krav, som  arbejdsmarkedet stiller. Vi har en tæt dialog med 

politikere, interesseorganisationer samt erhvervslivet. Det giver os nogle gode  
muligheder for at være på forkant af samfundets udvikling, så vi kan tilbyde de  

uddannelser, der efterlyses i morgendagens Nordjylland. For EUC Nord er det vigtigt at 
være en aktiv samarbejdspartner, der til enhver tid kan opfylde de forpligtelser, vi har som 

uddannelsesinstitution.
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Pandrup

EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med ca. 410 ansatte og en årlig  
omsætning på 268 millioner kroner i 2014. Vi er en selvejende institution under  

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling med egen bestyrelse. 

I løbet af et år har vi ca. 15.000 kursister og elever fordelt på ca. 2.500 årselever. 
Vi dækker en utrolig bred palette af tekniske og merkantile uddannelser:

 Tekniske og merkantile erhvervsuddannelser 
 Teknisk gymnasium – htx
 Handelsgymnasium – hhx
 Voksenuddannelser
 Udviklingscentre

EUC Nord så dagens lys i år 2000 gennem en fusion af Handelsskolen i Hjørring, Teknisk 
Skole Hjørring samt Frederikshavn tekniske skole og tekniske gymnasium. I 2003 blev 

AMU Center Vendsyssel også en del af EUC Nord. I dag er vi en moderne erhvervsskole 
med et meget bredt uddannelsesudbud. EUC Nord vil i fremtiden byde på mange  

attraktive og spændende uddannelsestiltag, som vil henvende sig til alle, der har appetit 
på at opnå nye færdigheder – ny viden.

Endnu engang, velkommen til EUC Nord.

A. Neil Jacobsen
direktør
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EUC Nord tilbyder følgende hovedforløb....

Personvognsmekaniker  Personvognsmontør  Bygningssnedker  Byggemontagetekniker  Elektriker  Møbelsnedker 
 Bygningsmaler  Murer  Tømrer  Ernæringsassistent  Ernæringshjælper  Smed  Skibsmontør  Skibsmekaniker  

Industritekniker  Eventtekniker  Serviceassistent  Detail  Handel  Kontor  Eventkoordinator

Tekniske & merkantile erhvervsuddannelser

Grundforløb og hovedforløb
De tekniske og merkantile erhvervsuddannelser er 
alle opbygget med grundforløb og hovedforløb. 
Grundforløb 1 varer 20 uger og er henvendt elever 
der har færdiggjort afgangseksamen fra folkeskolen 
for mindre end 1 år siden. Efter Grundforløb 1 går 
de videre på Grundforløb 2, som tager 20 uger, og 
er mere fagspecifikt. På Grundforløb 2 starter også 
alle elever, som har forladt folkeskolen for mere end 
end 1 år siden. Efter grundforløb skal eleverne finde 
en praktikplads, hvor de kan fuldføre deres hoved-
forløb med et svendebrev. Sideløbende med hoved-
forløbet er eleverne i virksomheds- eller skoleprak-
tik. Hele uddannelsesforløbet tager fra 2 til 4 år.

I gode rammer
EUC Nord er kendt for at rumme gode undervis-
ningsfaciliteter på det tekniske område. Vi vedli-
geholder og udvider konstant disse faciliteter og 
sørger for at have de bedste rammer for vores 
elever. Det gælder også menneskeligt, hvor alle 
elever har en kontaktlærer tilknyttet, som de kan 
benytte gennem hele uddannelsen. Desuden har vi 
en række erfarne uddannelses- og erhvervsvejleder, 
der kan guide eleverne.

EUC Nord tilbyder støtte til elever med særlige 
behov, og vi tilbyder også professionel psykologisk 
rådgivning.

EUX
EUC Nord tilbyder også EUX-uddannelsen, som 
består af en faglig teknisk eller merkantil uddannel-
se kombineret med en række gymnasiale fag, som 
giver studiekompetence på linie med andre uddan-
nelser med gymnasial eksamen. EUX tager mellem 
4 og 5 år alt efter, hvilken fagretning man vælger.

Den merkantile EUX - EUX Business - er bygget 
op med de to første år på skole, hvor man opnår 
studiekompetence. Uddannelsen afsluttes med 2 år 
i praktik med få ugers skoleophold.

HGS - Handelsskolens Grunduddannelse
for Studenter
For studenter fra gymnasier og hf tilbyder EUC Nord 
den korte merkantile uddannelse hgs – Handelssko-
lens Grunduddannelse for Studenter. En særlig – og 
meget populær – gren af hgs, er International hgs, 
hvor 4 uger af skoleopholdet foregår på City of 
Glasgow College, Skotland.
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Handelsgymnasiet hhx & 
Teknisk Gymnasium htx

Handelsgymnasium og teknisk gymnasium på EUC 
Nord er to treårige erhvervsrelaterede og studiefor-
beredende uddannelser: hhx – højere handelsek-
samen; htx – højere teknisk eksamen. De er begge 
gymnasiale heltidsuddannelser med skolestart i 
august. Skoleåret omfatter 40 uger, inkl. prøver og 
eksamen, og uddannelsen tager i alt 3 år.

Hhx
Hhx er en bredt orienteret samfundsfaglig uddan-
nelse, som sigter mod videregående uddannelse 
eller eventuelt job i en virksomhed. Der undervises 
i fag som fx afsætning, samfundsfag, sprog og 
virksomhedsøkonomi. Efter et halvt års grundforløb 
vælger eleverne den studieretning, de vil følge de 
kommende 2 ½ år. De kan vælge mellem studie-
retningerne: Sprog & Kommunikation, Business, 
Global Markedsføring, Global Økonomi og Øko-
nomi & Innovation. På alle studieretninger udvikles 
studiekompetencerne med bl.a. erhvervscase på 2. 
år og internationalt område på 3. år. Der er prøver 
og eksaminer gennem alle 3 år.

Hhx er knyttet til de videregående uddannelser og 
erhvervslivet gennem virksomhedsbesøg, gæsteun-
dervisere fra virksomheder og ved, at de studerende 
bruger virksomhederne som cases.

Htx
Htx er en teknisk naturvidenskabelig baseret uddan-
nelse, hvor eleverne får kompetencer i teknologiske, 
almene og naturvidenskabelige fag. Uddannelsen 
tager 3 år og er opbygget med et grundforløb på et 
halvt år og en overbygning på 2 ½ år. Eleverne kan 
på overbygningen vælge mellem studieretningerne: 
Naturvidenskab, Bioteknologi, Teknologi og Kom-
munikation.

Udover en solid teoriundervisning er htx især kende-
tegnet ved, at eleverne får mulighed for at afprøve 
teorien i praksis. Fx bygning af maskiner, robotter 
eller avancerede elektroniske gadgets. Htx-studiet 
sigter som hhx mod videreuddannelse.

Et stærkt studiemiljø
I og med, at man på htx og hhx er på skolen i de 3 
år, uddannelsen varer, opnår man et stærkt sam-
menhold med sine klassekammerater. Oftest er det 
venner for livet, man møder. Det gode sammenhold 
er en stor del af det meget velfungerende studiemil-
jø, der findes på hhx og htx. Det hjælper naturligvis 
også, at skolen afholder mange arrangementer, 
ekskursioner, studieture og -rejser og i det hele 
taget gør noget for at skabe de bedste rammer for 
eleverne.
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EUC Nord tilbyder kurser og efteruddannelse inden for bl.a....

Skibsbygning  Miljø  Svejsning og termisk skæring  Murer  IT  Maling og dekoration  Mac-center  Automatik- og 

procesteknik  Service  Auto  Personlig udvikling  Sprogcenter  Tømrer og snedker  Organisationsudvikling  Mad - 

kost og ernæring  Catering  Medarbejderudvikling  Kvalitet  Teambuilding  Entreprenør  Turisme  Rengøring og 

hygiejne  Kommunikation  Transport  Økonomi  Elektriker

Voksenuddannelser

EUC Nord tilbyder et meget stort antal erhvervsori-
enterede kurser. Samtidig  er vi en aktiv sparrings-
partner i det nordjyske erhvervsliv, hvor vi opsøger 
virksomheder om deres uddannelsesbehov. Således 
er EUC Nord et stærkt kort i den regionale erhvervs-
udvikling ved at bidrage med nye kompetencer for 
medarbejdere og borgere generelt i Vendsyssel.

Skræddersyede kurser
For de virksomheder, der overvejer organisations- 
eller medarbejderudvikling, tilbyder EUC Nords 
virksomhedskonsulenter råd og assistance mht. at 
få afdækket og planlagt et udviklingsforløb. Disse 
skræddersyede kurser er meget målrettede og 
arbejdsrelaterede og har ofte en meget stor effekt 
for virksomheden.

AMU - arbejdsmarkedsuddannelserne
EUC Nord udbyder en meget bred AMU-kursuspa-
lette inden for de tekniske og merkantile fag. Under 
hver fagretning udbydes talrige kurser, og udbuddet 
opdateres stort set dagligt. AMU-kurser er for alle 
og kan benyttes af både ufaglærte og faglærte. De 
kan vare fra få uger til et forløb over flere måneder 
alt efter fag og undervisningsniveau. 

Åben uddannelse
EUC Nord tilbyder en række erhvervsrettede deltids-
uddannelser og enkeltfag. Forløbene udbydes både 
i dag- og aftentimer, og der tages store hensyn til 
kursisternes mulighed for at kombinere uddannelse 
og arbejde. EUC Nord tilbyder akademi-, merko-
nom-uddannelser samt enkeltfag.

Omskoling, opkvalificering og indslusning
I samarbejde med offentlige instanser, uddannelses-
institutioner og private virksomheder udbyder EUC 
Nord særlige kurser, der skal opfylde meget speci-
fikke behov. Det kan være indslusningsforløb for 
flygtninge og indvandrere, der skal ind på det dan-
ske arbejdsmarked. Det kan også være omskoling 
af ledige, så de kan opnå kompetencer, som det 
nordjyske erhvervsliv efterspørger. Og det kan være 
virksomheder, der bruger EUC Nords kompetencer 
til kort uddannelse af en stor gruppe medarbejdere.

VEU-center Nord
EUC Nord indgår i VEU-center Nord, hvor der kan 
trækkes på en række komptencer ifm. udviklings af 
efteruddannelsesudbuddet i Nordjylland.
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Skolens mission

EUC Nord skal – inden for de givne politiske 

og økonomiske rammer...

 udvikle unge og voksne fagligt, 

 alment, personligt og socialt med 

 henblik på job og videre uddannelse

 bidrage væsentligt til udvikling af

 lokalsamfundet og erhvervslivet

 sikre et bredt og relevant 

 uddannelsestilbud i landsdelen

Udviklingscentre

Skolens mission og kerneaktiviteter retter sig 
naturligt nok mod udviklingen af Vendsyssel som 
landsdel. Men for at kunne levere de optimale 
betingelser, udvikler skolen løbende spidskompe-
tencer gennem udviklingscentre, der rækker udover 
landsdelen, og er på så højt et niveau, at det efter-
spørges nationalt og internationalt. EUC Nord har 
søsat flere udviklingscentre. Fx. Håndværker- 
Akademiet, som har udviklet sig til et udviklings- 
center med spidskompetencer inden for energi- 
optimering i byggebranchen.

Autobranchens Udviklingscenter
Autobranchens Udviklingscenter blev etableret i 
1999 med baggrund i ønsket om at skabe et fælles 
kraftcenter for autobranchen. Udviklingscentret 
opsamler og formidler ny viden og teknologi til 
autoværkstederne, fx i form af undervisningsforløb, 
kurser, temadage, møder og andre arrangementer, 
der sikrer mulighed for efteruddannelse. Autoværk-
steder, der har brug for at afvikle interne kurser 
med egne undervisere, kan benytte udviklings-
centrets faciliteter og dermed have adgang til den 
nyeste teknologi og de bedste rammer for undervis-
ningen. EUC Nord er den eneste udbyder af Auto-
tekniker- og Dieselteknikeruddannelsen; og er også 
uddannelsessted for de fleste danske autofaglærere 
ved de tekniske skoler.

Autobranchens Udviklingscenter er i dag ledende 
på sit område og benyttes af mange kendte bil-
mærkers tekniske personale i Danmark, Norge og 
Sverige.

HåndværkerAkademiet
Håndværkerakademiet er EUC Nords nyeste udvik-
lingscenter som så dagens lys i 2010. Håndværker-
Akademiet handler om udvikling og innovation 
inden for bygge og anlægsbranchen i Danmark. Det 
er blevet udviklet sammen med samarbejdspartnere 
i erhvervsliv og uddannelsessystemet og vil være et 
sted, som skal medvirke til at definere fremtidens 
byggeri og sætte fokus på håndværkets udvikling 
og innovation gennem uddannelse.

Håndværkerakademiet er blevet til i et samarbejde 
med kommunerne i Vendsyssel og en tæt kontakt 
med virksomhederne.

VEU-center Nord
EUC Nord er værtsinstitution for VEU-center Nord, 
som omhandler koordinering og udvikling af efter-
uddannelsestilbud i et stort geografisk område, der 
rækker fra Skagen i nord til Thisted i vest.
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Organisation og faciliteter

EUC Nord råder over moderne faciliteter, som 
inkluderer klasseværelser, auditorier, åbne lærings-
centre, kantiner, biblioteker, laboratorier, værkste-
der, it-udstyr mv. Alle faciliteter er udstyret med de 
nødvendige tekniske hjælpemidler af meget høj 
kvalitet. Bl.a. er ca. 2.000 pc’er til de studerendes 
og medarbejdernes rådighed. 

Åbne læringscentre
I de åbne læringscentre er der mulighed for, at den 
enkelte deltager kan arbejde i helt sit eget tempo 
og herved opnå langt større udbytte af det kon-
krete læringsforløb. De åbne læringscentre tilbyder 
førsteklasses IT-faciliteter og studieområder til dette 
formål, åbent for alle studerende og medarbejdere 
på EUC Nord. EUC Nords åbne læringscentre tilby-
der gode IT-faciliteter for individuelt arbejde eller 
gruppearbejde, projektarbejde, rapportskrivning, 
informationssøgning, e-læringsforløb mv. 

Bibliotek
EUC Nords bibliotek fi ndes på Hestkærvej i Hjørring. 
Studerende og medarbejdere kan her låne faglitte-
ratur og romaner, læse aviser og nyhedsmagasiner, 
gå på nettet eller modtage vejledning i informa-
tionssøgning. Der tilbydes on-line søgninger i biblio-
teksdatabasen. Brug af biblioteket er gratis.

Skolehjem
EUC Nord tilbyder kollegieværelser/skolehjem med 
opsyn i både Hjørring og Frederikshavn for de 
elever fra erhvervsuddannelserne, der har mindst 5 
kvarters transporttid til skolen. Begge steder tilby-
des værelser med bad og køkkenniche samt fælles 
faciliteter som tv-stue og vaskerum. EUC Nord 
bistår med fælles fritidsaktiviteter, lektiehjælp samt 
studierådgivning.
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Skolens vision

EUC Nord anerkendes og

værdsættes som...

  en samlende uddannelsesinstitution 

  i Vendsyssel

  et spændende og 

  udfordrende uddannelsesmiljø

  en strategisk ressource 

  for erhvervslivet

  en attraktiv arbejdsplads med 

  en høj professionel kapital


