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Din nye
erhvervsuddannelse
Prøv at forestille dig en uddannelse, hvor I fra første dag diskuterer bæredygtighed, faglig stolthed eller globalisering og innovation. Og næste dag
står du i værkstedet, kontoret, butikken eller på byggepladsen og snakker
om håndværket, faget og hvad du skal lave om 5 år. Et sted, hvor projektarbejde, motion, praktik og teori går hånd i hånd!

Sådan bliver du optaget
Vigtigt: Du skal ansøge om optagelse via optagelse.dk!
Du skal have minimum 02 i gennemsnit ved danskprøverne og
minimum 02 ved matematikprøverne ved Folkeskolens afgangsprøve.
Opfylder du ikke karakterkravet kan du også gennemføre en
optagelsesprøve på EUC Nord i dansk og matematik og blive vurderet
som uddannelsesparat af vejleder ved individuel samtale.
Alle skal til samtale med studievejleder før opstart.
Er du i tvivl om, hvordan du bliver optaget,
så kontakt en studievejleder.

Grundforløb 1

De første 20 uger
Er du lige færdig med folkeskolen, så skal du
vælge en fagretning og starte på Grundforløb 1. Det er et bredt forløb, hvor du arbejder
praktisk med opgaver og problemer inden
for din valgte fagretning. Du skal arbejde i
projekter og lære om traditioner og udvikling
inden for fagretningen. Du har mulighed for
at skifte fagretning i løbet af Grundforløb 1.

Du vil i løbet af Grundforløb 1 få mere viden
om de erhverv og uddannelser, der eksisterer
indenfor fagretningen, så du har en god ballast for at vælge den helt rigtige uddannelse.
Grundforløbets første del afsluttes med en
eksamen i dansk, og du vælger derefter,
hvilken uddannelse du vil gå på.

Start med at vælge fagretning!
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Grundforløb 1 (20 uger)
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Grundforløb 2 (20 uger)
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Grundforløb 2

Nu er du godt på vej
Grundforløb II, er der hvor du starter på din
valgte erhvervsuddannelse, fx tømrer, detailhandel eller ernæringsassistent. Her arbejder
du med at få færdigheder og viden inden for
uddannelsen. Du arbejder praktisk, men også

teoretisk, inden du skal ud i praktik. Grundforløb II afsluttes med en grundforløbsprøve,
og du kan derefter starte i en læreplads eller i
PraktikNord, som er vores skolepraktikcenter.

Uddannelser

Her fortsætter du:
Detailhandel, Handelsuddannelsen, Eventkoordinator,
Kontor og ledelse (kun EUX), Personvognsmekaniker, Skibsmekaniker,
Skibsmontør, Smed, Industriteknikuddannelsen*,Lastvognsmekaniker*,
Landbrugsmaskinmekaniker*, Entreprenørmaskinmekaniker*,
Ernæringsassistent, Gastronom, Serviceassistent, Detailslagter*,
Tjener*, Bager*, Tømrer, Elektriker, Eventtekniker, Murer, Maler,
Bygnings- og møbelsnedker, Maskinsnedker*,
Automatik- og procesuddannelsen* eller Byggemontagetekniker
* Hovedforløb på denne uddannelse tilbydes ikke på EUC Nord.
På ug.dk kan du se, hvilke erhvervsskoler der udbyder dette. Ønsker du at starte på et andet hovedforløb
end de her beskrevne, kan du på ug.dk se, hvilken erhvervsskole, der udbyder det.
Hovedforløb (2-3 år)

4

Start din nye erhvervsuddannelse på:

For dig, der gerne vil ud og have med andre mennesker at gøre i erhvervsliv
eller inden for det offentlige. Du lærer fx noget om salg, service, event,
økonomi, sprog, innovation eller dekoration. Du vil også blive klædt på i
projektsamarbejde og opnå en stærk IT-profil.
Du kan fx fortsætte med uddannelserne:
Kontor med specialer (kun EUX), Detailhandel,
Handelsuddannelsen, Eventkoordinator

Business

& PLEASURE!

Studietur, studieliv,
FEDT STUDIE!

til de forskellige produktionsteknikker der bruges i moderne industri.
Du opnår også viden om motorlære, IT, kvalitetskontrol, processtyring samt
planlægning af større og mindre udviklings- og vedligeholdelsesopgaver.
Du kan fx fortsætte med uddannelserne:
Personvognsmekaniker EUX, Lastvognsmekaniker EUX *, Smed EUX,
Landbrugsmaskinmekaniker EUX *, Entreprenørmaskinmekaniker EUX *,
Industriteknikuddannelsen

EUX

*, Skibsmekaniker eller Skibsmontør EUX

* Hovedforløb på denne uddannelse tilbydes ikke på EUC Nord. På ug.dk kan du se, hvilke erhvervsskoler der udbyder dette.

Du lærer at arbejde med teknik, metal og motorer og du får en introduktion

EUX Uddannelsen tilbydes med EUX på grundforløbet på EUC Nord.

Start din nye erhvervsuddannelse på:

Quality

IN ACTION!

Proces, præcision

OG PRODUKTION

fødevarer, service og hygiejne. Du lærer at planlægge dit arbejde,
bruge korrekte materialer og råvarer samt arbejde sammen i teams
og på tværs af forskellige fagområder.
Du kan fx fortsætte med uddannelserne:
Ernæringsassistent EUX, Gastronom EUX, Serviceassistent,
Detailslagter*, Bager EUX * eller Tjener EUX *

* Hovedforløb på denne uddannelse tilbydes ikke på EUC Nord. På ug.dk kan du se, hvilke erhvervsskoler der udbyder dette.

Du får indblik i at arbejde professionelt med ernæring,

EUX Uddannelsen tilbydes med EUX på grundforløbet på EUC Nord.

Start din nye erhvervsuddannelse på:

Nutritious &

DELICIOUS

til at udføre mindre byggeprojekter. Bæredygtighed, samarbejde, innovation
og teknologi er nøgleord, og du vil også opnå viden om mange forskellige
materialer og byggeteknikker.
Du kan fx fortsætte med uddannelserne:
Tømrer EUX, Elektriker EUX, Murer EUX, Eventtekniker, Maler EUX,
Bygnings- og møbelsnedker EUX, Maskinsnedker EUX *,
Automatik- og procesuddannelsen* eller Byggemontagetekniker

* Hovedforløb på denne uddannelse tilbydes ikke på EUC Nord. På ug.dk kan du se, hvilke erhvervsskoler der udbyder dette.

Du lærer om alt det, der foregår på en byggeplads og du vil få færdigheder

EUX Uddannelsen tilbydes med EUX på grundforløbet på EUC Nord.

Start din nye erhvervsuddannelse på:

Learning

BY BUILDING

EUX
Kræver mere af dig

EUX er en erhvervsuddannelse med studiekompetence.
Det vil sige at en EUX-uddannelse giver dig mulighed for
at arbejde som faglært eller læse videre.

EUX tager længere tid end en alminde-

EUX er på den måde et spændende og

lig erhvervsuddannelse, og du vil skulle

fremtidssikret uddannelsesvalg, hvor

arbejde hårdere med både at lære

du får flere muligheder, når du bliver

fagets håndværk, teknikker og

færdig og får et EUX-bevis.

fagviden, men også med at lære dansk,
matematik, engelsk, samfundsfag samt

EUC Nord udbyder EUX på flere af de

fysik eller erhvervsøkonomi, it og orga-

tekniske uddannelser samt EUX

nisation på grundforløbene.

Business på det merkantile område.
Læs mere i vores EUX-brochure eller på
eucnord.dk.

Erhvervsuddannelser på EUC Nord:

Fremtidssikret
uddannelse
Du kan være helt sikker på, at du får en fremtidssikret uddannelse,
når du starter på en erhvervsuddannelse hos EUC Nord i Hjørring
eller Frederikshavn.
Vi lægger vægt på, at al undervisning tager udgangspunkt i faglige udfordringer, som giver mening for
dig. Vi arbejder innovativt med fagene og sørger for at teori og praksis hænger sammen, så du kan blive så
dygtig til et fag, at du er klædt på til arbejdsmarkedet.

kan være med til at give dig en optimal undervisning. Vi vil også inddrage dig i planlægning og gennemførsel af undervisningen, så vores undervisning giver udbytte for alle elever.

Vi glæder os til at komme i gang!

EUC Nord

•

M. P. Koefoeds Vej 10

•

9800 Hjørring

•

tlf. 7224 6000

•

info@eucnord.dk
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Vi vil gå langt for, at du bliver glad og tilfreds med din erhvervsuddannelse, og stolt af at gå på EUC Nord.
Derfor har vi også brugt meget energi på at udvikle tidssvarende og moderne værksteder og faciliteter, der

