


Tilmeldinger Frederikshavn m EUX

Teknik, Metal og Motor 23            -
Energi og Byggeri 26 -

Tilmeldinger Hjørring m EUX

Teknik, Metal og Motor 33          23
Energi og Byggeri 61 44
Gastronomi og Service 16 5

____________________________________________________
I alt 231



Hvad er GF1?
• Et målrettet forløb for unge fra grundskolen

• Man vælger IKKE uddannelse – men ”kun” fagretning 
• - Teknik, Metal og Motor 
• - Energi og Byggeri 
• - Gastronomi og Service 
• (Handel, event og kontor) 

• Grundfagsundervisning

• Fokus på dannelse / faglig identitet

• Bevægelses som obligatorisk fag. 

• Et attraktivt ungdomsmiljø 

• AT MAN BLIVER SÅ DYGTIG
som man kan! 



Erhvervsuddannelse
Grundforløb 1 – fælles temaer

Faglig stolthed  

Bæredygtighed

Innovation

Verden omkring os

Åben Skole

Prøver 



Indhold på GF1 – Grundfagsundervisning 

Dansk: 

Meget fokus på kommunikation – faglig, internt og eksternt

Støtte til at udfærdige CV og ansøgninger 

Der arbejdes med fagrettede artikler.

Reklamer 

Også sagprosa – oftest med tekster, der belyser jeres valg af 
fagretning



Matematik: 
Fokus på jeres fagregning – og 
hvad I dér får brug for. 
Også her fokus på at kunne
kommunikere omkring anvendt

matematik. 

I begge fag udarbejdes port folio
og/eller eksamensopgaver.

Et fag udtrækkes til prøve 
Alle fag skal være bestået 

Indhold på GF1 – Grundfagsundervisning 



Har løbende kontakt med eleven i forhold til dennes 
uddannelsesforløb i samarbejde med vejledningen. 

Fokus på fag-faglig opfølgning samt 
overgang til GF2.

Også fokus på trivslen – vi ved nemlig, 
at de to ting går hånd-i-hånd! 

Har også den primære kontakt til 
jer forældre! 

I inddrages når vi ser, at noget går skævt 

Inddrag os, når I hører noget som bekymrer.

Der afholdes forældresamtaler for 
Alle GF1-elever i oktober

Hvad er en kontaktlærer ved os?



Forældresamarbejde 

Vi vægter samarbejdet med jer højt! 

Vi ved, at jeres unge mennesker er på vej til at blive voksne! 

Vi forventer: Stabilt fremmøde
Deltagelse i undervisningen 
At lektier og afleveringer laves
At ens adfærd er afstemt efter skolens regler –

- herunder at man ikke ryger 
- på skolens grund, og at euforiserende stoffer og alkohol ikke 

er tilladt!!!

Det er jeres unge menneske, som skal løfte deres uddan-
nelsesforløb – men vi støtter naturligvis op! 



Praktik

• 5 dages varighed 
• Mulighed for at afprøve den uddannelse man påtænker 
• Det er eleven, som finder praktikpladsen – vi kan støtte
• Der arbejdes i dansk på, at alle som minimum har et CV
• Vi sikrer, at der er styr på forsikringen 
• Gør man det rigtig godt, er er hvert år 

elever som får tilsagn om uddannelesaftale



Det sker på GF1
I løbet af de 20 uger vil der være en række anderledes dage: 

Vi informere i god tid, hvis disse dage betyder ændrede mødetider –
og vi forventer, at eleverne deltager

Aug Introforløb

Sep: Fodboldcup (undervisning for de, som ikke spiller med)
Sundheds og bevægelsesdag (afvikles i Hjørring)

Okt Praktik 
Fagenes fest (eftermiddag/aften arrangement i Hjørring) 
Efterårsferie 
Forældresamtaler 

Nov Valg af uddannelse 

Dec
SKILLS CITY, Frederikshavn (åbent hus for forældre) 
SKILLS CITY, Hjørring (besøg af 7 årgang)
SKILLSCITY  i Hjørring (åbent hus).
Juleferie

Jan Prøver (omlagt skema) –
GF1 afsluttes ca den 13/1 2021)



Vejledere der giver råd, støtte og vejledning, hvis man bliver usikker i sin 
skolegang, uddannelsesvalg etc.

Mentorordning: støtte til det, som ikke er så let, som det ser ud til for…. 

Studiecenter (lektiecafe) primært støtte til matematik og dansk, men også 
til rapporter mv.

VÆR ÅBNE OM JERES udfordringer – det sikrer, at I kommer 
godt i gang her! 

Har du brug for en samtale, så er du meget velkommen til at booke en 
tid. Mødet er pt. digitalt: https://eucnord-samtaler.onlinebooq.dk

SPS – særlige behov – overgang til GF2

https://eucnord-samtaler.onlinebooq.dk/


Er du ordblind?

Senest den 4/5 2020 skulle du have udfyldt dine støttebehov i vores 
digitale blanket. 

Nåede du ikke det – eller har du andre spørgsmål vedr. ordblinde-
støtten, så kan kontakt: 

Anette Holm Østergaard: mail aho@eucnord.dk
tlf 7224 6615

Lillian Bjerregaard mail lkr@eucnord.dk
tlf 7224 6936

mailto:aho@eucnord.dk
mailto:lkr@eucnord.dk


Skal du på skolehjem?

Hjørring Frederikshavn 

Erik Risager Kristian Andersen

tlf 72246080 tlf 72246619

Mail er@eucnord.dk Mail khoa@eucnord.dk

mailto:er@eucnord.dk
mailto:khoa@eucnord.dk


…og så lige stakkels Knud, der slet ikke ville være sjov!  

Han havde derfor dette slogan på siden af kassevognen

Knuds Kundevognsservice
Kommer overalt





- Og husk at sende kopi/fotografi af jeres prøvebevis

- I får brev vedr. endelig optagelse

- Kan I ikke umiddelbart optages, så hører I fra os! 

!
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