MERE UDDANNELSE..?

JA TAK!

Er du faglært og overvejer at læse videre?

I denne folder er der samlet en masse erfaringer og overvejelser fra andre med en
erhvervsuddannelse, som har valgt at tage en videregående uddannelse.

Måske er du færdiguddannet og har svært
ved at finde dit første job – eller måske
mangler du udfordringer i dit nuværende
job? Det kan også være, at der er andet
der gør, at en videregående uddannelse
kunne være interessant for dig?

HVORFOR LÆSE VIDERE?
Vi har spurgt nogle faglærte, hvorfor de har
valgt at læse på en videregående uddannelse.
De giver alle udtryk for, at de har haft lyst
til at få ny viden, forbedre deres jobmuligheder og mulighed for nye arbejdsområder.

Udsigten til et anderledes og mere
spændende job bagefter.

Efter manglende arbejde i entreprenør
branchen, på grund af krisen, har jeg
arbejdet nogle år i offshore branchen.
Det har givet mig lyst til at lære noget
mere og få et ’skrivebords-job’ i stedet
for at arbejde i marken.

Det bedste ved at læse videre er, at jeg
forhåbentligt får en god uddannelse,
som vil sikre mig i mange år med en
god løn.

FRA FAGLÆRT
TIL STUDERENDE
En erhvervsuddannelse skal på ingen måde
ses, som en uddannelsesmæssig endestation, da det giver mange muligheder for at
læse videre.
Du kan orientere dig på mereuddannelse.dk,
hvor du kan se, hvad din erhvervsuddannelse
giver adgang til af videregående uddannelser.
Det er svært at generalisere, hvordan det
er at være studerende på en videregående
uddannelse. På universitet kan der være

meget selvstudie, hvor der skal læses meget
op hjemme. Andre videregående uddannelser har et fast skema, hvor man skal møde
dagligt. Der kan også være forskel på, hvor
mange studerende der er samlet på et hold,
og hvilken kontakt man har med under
viserne. Hvis du har spørgsmål, så kontakt
studievejledningen på uddannelsesstedet.
Det kan være overvældende at starte på en
videregående uddannelse, og det kræver
tilvænning, men de studerende opfordrer
alligevel til, at man gør det.

Studielivet er en ny hverdag, som man
skal vænne sig til, og denne oplevelse er
fælles for de studerende, vi har talt med.

Gør det, men hæng i, det er dæleme ikke nemt, når man
ikke har været på en skolebænk i 13 år.

I starten troede jeg ikke rigtigt, at jeg ville være i stand
til at kunne gennemføre det, da jeg igennem folkeskolen
aldrig havde været boglig stærk. Efter jeg startede og tog
kampen op, har det vist sig at være en positiv overraskelse for mig, at jeg er i stand til at gennemføre de forskellige
forløb med en fornuftig karakter.

Det er en stor udfordring at vænne sig til en meget ustruktureret hverdag på universitetet i forhold til det adgangskursus samt elektrikeruddannelsen, som jeg har taget.

Det kan være udfordrende, at man mangler en del computererfaring i forhold til dem, der har gået i skole i stedet
for at arbejde.

Fordelen er, at mange af de emner, der
bliver diskuteret, som jo er teoretiske
eller billeder i en bog, dem har jeg
prøvet at arbejde med. Så det giver en
fordel at kunne se det for sig.
Du bliver en bedre ingeniør, når du
allerede kan et håndværk.

FORDELE VED AT LÆSE
VIDERE SOM FAGLÆRT
Som faglært har du praktisk erfaring inden
for dit fag – måske har du endda været en
del år på arbejdsmarkedet. Denne erfaring vil du kunne bringe med dig videre i
en ny uddannelse, også selvom det ikke
er en overbygning på dit fag, da det er en
ny profession. De studerende forklarer de
fordele, som de ser ved at læse videre med
en erhvervsuddannelse:

I nogle fag er det en fordel med noget
erhvervserfaring, så det er nemmere at
relatere til det virkelige liv.
Jeg har en mere struktureret tilgang
til arbejdet, og jeg kan lettere aflæse
folk, i kraft af min tid som salgsassistent. Derudover er det lettere at indgå
i en gruppearbejde, når man tidligere
har arbejdet med andre mennesker i
erhvervslivet.
Jeg er mere moden ende de andre studerende. Derudover har jeg en masse
hands-on erfaring, de andre ikke har,
samt meget mere teknisk viden.
Jeg bruger den nok mest til at hjælpe
de andre i el-faget, ligeledes hjælper
de andre studerende mig i andre fag.

ØKONOMI
For mange virker økonomien afskrækkende,
da de skal gå væsentlig ned i indkomst. Du
kan orientere dig om regler og satser for SU
på su.dk, hvor du samtidig kan læse om,
hvor meget du må tjene ved siden af SU’en.
Vi har spurgt de studerende, hvordan de
oplever økonomien:

Økonomien ramte mig
lidt som et chok, specielt
fordi det er mange år, som
skal afsættes på SU. Det kan dog
sagtens lade sig gøre med et godt
bagland.

Det er lidt anderledes, da jeg ikke
har råd til bil længere, men det er
ligeledes ikke et problem for
mig at få økonomien til at
rende rundt.

Økonomien er meget
stram, når man går fra
400.000 kr. om året til lidt
under 90.000 kr.

Man arbejder med det man har,
lidt stramt i starten, men det
kræver bare lidt tilvænning.

Men når vi spørger dem, hvad de vil råde
andre til, der overvejer at læse videre, så
er de alle enige i, at man skal gøre det. En
studerende uddyber:

”Gør det! Faglig udvikling er en fan
tastisk ting, som giver helt andre udfordringer, end de ens dage, som der
kan være i forbindelse med erhvervsuddannelsernes erhverv. Derudover
skal beslutningen, om at læse videre,
tages så tidligt som muligt, så økonomien bliver påvirket mindst muligt”.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I NORDJYLLAND
Har du interesse i en videregående uddannelse, så er mulighederne mange i Nordjylland. Du kan orientere dig ved de forskellige
uddannelsesinstitutioner nedenfor.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt studievejledningen på det uddannelsessted, hvor
uddannelsen bliver udbudt. De kan ofte

sætte dig i kontakt med studerende, der
kan give et godt indblik i hverdagen, og
hvad det kræver at læse netop den uddannelse. Studie- og karriedag kan også være
en god måde at få indblik i videregående
uddannelser – ellers hold øje med åbent
hus arrangementer, hvor der er rig mulighed
for at få indblik i studielivet.

Læs om hvilke uddannelser Erhvervsakademi Dania udbyder på eadania.dk/campusser/hobro

Du kan orientere dig om en specifik uddannelse og finde
kontaktoplysninger på ucn.dk/uddannelser/studievejledning

Kontakt Susanne Munkholm vedrørende studievejledning på
telefon 7229 1444 / mu@eadania.dk

Læs om maskinmesteruddannelsen på martec.nu

Læs om de forskellige uddannelser AAU udbyder på aau.dk/
uddannelser – og om adgangskurser på ak.aau.dk

Kontakt studievejledningen på telefon 9620 8888 /
martec@martec.dk

Kontakt fællesstudievejledningen på telefon 9940 9440 /
studievejledning@aau.dk
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UCN udbyder mange forskellige uddannelser og har seks
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