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Årsprogram 2022 

 

For at bidrage til at opfylde EUC Nords vision og mission udbydes følgende uddannelser og un-

dervisningsforløb til unge og voksne. 

 

Erhvervsgymnasiale uddannelser  

Det Merkantile Gymnasium (hhx) 

Studieretninger: 

− Økonomi og marked 

o Virksomhedsøkonomi og  

matematik  (Matematik A og Virksomhedsøkonomi A) 

o Økonomi og samfund (Matematik A og International Økonomi A) 

o Global økonomi og marketing (Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A) 

o Økonomi og marketing (Afsætning A og International økonomi A) 

− Sprog 

o Sprog og internationale forhold (Tysk A og Spansk A eller Fransk A) 

 

Det Tekniske gymnasium (htx) 

− Anvendt naturvidenskab 

o Science & Engineering  (Matematik A og Fysik A) 

o Bioscience  (Bioteknologi A og Samfundsfag B) 

o Bioscience   (Bioteknologi A og Matematik A) 

o Sundhedsvidenskab (Bioteknologi A og Idræt B) 

− Teknologi 

o Teknologi og design (Teknologi A og Design B) 

o Tech, Design & Architecture (Teknologi A og Design B) 

− Kommunikationsteknik 

o Verdensklassen  (Kommunikation og it A og Samfundsfag B) 

o Media & visual communication (Kommunikation og it A og Samfundsfag B) 
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Erhvervsuddannelser 

 

Grundforløb  

Grundforløb 1 - fagretninger 

− EUD Business 

− Gastronomi & Service 

− Teknik, Metal & Motor 

− Energi & Byggeri 

 

Grundforløb 2 

− Detailhandelsuddannelsen med specialer * 

− Handelsuddannelse med specialer* 

− Eventkoordinator* 

− Kontoruddannelse med specialer (kun som EUX) 

− Personvognsmekaniker* 

− Lastvognsmekaniker* 

− Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen* 

− Skibsmekaniker 

− Skibsmontør* 

− Smed* 

− Industriteknikeruddannelsen* 

− Industrioperatør 

− Ernæringsassistent* 

− Bager og konditor*  

− Gastronom* 

− Tjener* 

− Serviceassistent 

− Gourmetslagter 

− Træfagenes byggeuddannelse* 

− Murer* 

− Bygningsmaler* 

− Bygningssnedker* 

− Møbelsnedker* 

− Maskinsnedker*  

− Elektriker* 

− Automatik- og procesuddannelsen* 

− Teater-, event- og AV-tekniker (ændret titel) 

 

*Uddannelsen udbydes med EUX 

Herunder individuelle forløb inden for alle grundforløb.  

Der kan være adgangsbegrænsning til grundforløb 2. 

 

Merkantile uddannelser til unge med gymnasial baggrund: 

− EUX Business (htx, stx og hf) 
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Hovedforløb 

 

Hovedforløb Speciale Afstigningsuddannelser 

Merkantile uddannelser:   

Kontoruddannelser med specialer 

(eux) 

Administration  

Tekniske uddannelser:   

Serviceassistent Virksomhedsservice 

Hospitalsservice 

Rengøringstekniker 

Elektriker (også eux) Elektriker 1 

Elektriker 2 

 

Installationsmontør 

Murer (også eux)   

Bygningsmaler   

Træfagenes byggeuddannelser 

(også eux) 

Tømrer  

Bygningssnedker   

Møbelsnedker og orgelbygger Møbelsnedker  

Smedeuddannelsen Klejnsmed 

Smed rustfast (H1/H2) 

Maritim smed 

Svejser 

Smed bearbejdning 

Skibsmontør (også eux)  Industrimontør 

Skibsmekaniker   

Industrioperatør Produktivitet Industrioperatør 

Personvognsmekaniker  

(også eux) 

 Personvognsmontør 

Ernæringsassistent  Ernæringshjælper 

Gastronom Kok 

Smørrebrød og Catering  

Gastronomassistent 

Teater-, event- og AV-tekniker Audioteknik 

Illuminationsteknik 

AV-teknik 

Teater-, event- og AV teknisk 

produktionsassistent 

 

EUC Nord vil give eleverne mulighed for at gennemføre skoleophold eller dele heraf i udlandet 

efter nærmere aftale mellem eleven og skolen (Praktik i udlandet - PIU). 

 

Merkantile og tekniske erhvervsuddannelser vil også blive udbudt som Ny mesterlære og er-

hvervsuddannelse for voksne (EUV). 

 

Skolepraktik 

Der vil blive udbudt skolepraktik efter behov inden for følgende erhvervsuddannelsesområder:  

− Kontor med specialer 

− Elektriker 

− Murer 

− Bygningsmaler  
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− Træfagenes byggeuddannelse 

− Bygningssnedker  

− Møbelsnedker 

− Smede 

− Skibsmontør 

− Personvognsmekaniker 

− Industrioperatør  

− Ernæringsassistent 

− Serviceassistent 

− Teater-, event- og AV-tekniker 

 
Andet 

I samarbejde med områdets kommuner og FGU Vendsyssel udbydes Erhvervsfaglige grundud-

dannelser (EGU). 

 

Undervisningsforløb til folkeskoleelever, unge og voksne 

− Brobygning for elever fra 10. klasse 

− Brobygning for elever fra 9. klasse 

− Introduktionskurser for elever fra 8. klasse 

− Særlige vejledningsforløb 

− Valgfag for elever i folkeskolens 7. – 9. klasse (ny mulighed efter eud aftale fra 2018) 

− Undervisning i de obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse på folkeskolerne 

(ny mulighed efter eud aftale fra 2018) 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag: 

EUC Nord er godkendt til at udbyde og gennemføre kurser inden for følgende Fælles Kompeten-

cebeskrivelser: 

− Køretøjsområdet  

− Svejsning, skæring og maritim produktion i metal 

− Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer 

− Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 

− Mad til grupper med varierede behov for ernæring 

− Rengøringsservice 

− Vejgodstransport 

− Lager, terminal og logistik 

− Personbefordring med mindre køretøjer 

− Mobile kraner 

− Arbejdets organisering ved produktion i industrien 

− Viden og forretningsservice 

− Teater-, udstillings- og eventområdet 

− Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg 

− Maritime elinstallationer 

− Individuel kompetencevurdering i AMU 

− Ledelse 
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Inden for følgende områder søges indgået udlægningsaftale med andre godkendte skoler, så 

kurser kan udbydes kontinuerligt: 

− Administration 

− Detailhandel 

− Anlægsarbejder 

− Automatik og procesteknisk område 

− Slagtning, forædling og salg af kød og convenience 

− Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 

− Patientrelateret service på sygehuse 

 

Desuden vil der blive udbudt almene kurser fra Fælleskataloget samt kurserne ”Instruktør og ele-

ver i praktikcentret” og ”Mål og læring i praktikcentret”, som begge retter sig mod instruktører i 

praktikcentre. 

 

Yderligere kurser vil blive søgt gennemført ved indgåelse af udlægningsaftale med godkendte 

skoler. 

 

Under Lov om åben uddannelse udbydes: 

− enkeltfag inden for EUD, merkantilt og teknisk område 

− enkeltfag inden for hhx og htx 

− iværksætteruddannelsen i samarbejde med Aalborg Handelsskole. 

 

Øvrige aktiviteter 

Der udbydes skræddersyede kurser som Indtægtsdækket Virksomhed (IV) efter behov. Herunder 

udbydes Byggeriets Lederuddannelse i samarbejde med Dansk Byggeri. 

 

 

For at bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere gennemføres: 

− Særligt tilrettelagt forløb for flygtninge, indvandrere og gæstearbejdere 

− Sprogværksted 

 

For at bidrage til den generelle opkvalificering af lokalområdets ledige udbydes følgende aktivite-

ter i samarbejde med Jobcentret: 

− Vejlednings- og introduktionsforløb 

− Ungdomsaktivering 

− Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb samt enkeltpladser på ordinære uddannelsesforløb 

 

I samarbejde med private og offentlige virksomheder gennemføres: 

− Jobrotationsprojekter 

 

EUC Nord vil gennemføre og indgå i samarbejde om udviklingsarbejde af faglig og pædagogisk 

art: 

− Lokalt i samarbejde med lokale virksomheder, virksomhedsnetværk og kommuner 

− Regionalt gennem samarbejde i fx Nordjyske Erhvervsskoler 
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− Nationalt fx i Undervisningsministeriets Forsøgs- og udviklingsprogram, SAMLÆR-skolerne 

og 10-skolesamarbejdet  

− Internationalt fx i EU-programmer 

− Andre fx Erhvervscentrene, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og Erhvervshus Nordjylland. 

 

I regi af University College Nordjylland (UCN) gennemføres: 

− Akademiuddannelser 

 

 

Årsprogrammet er vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde den 23.09.2021 

 

 

 

John Karlsson   A. Neil Jacobsen 

bestyrelsesformand  direktør 

 


