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Har du styr på 
din egen fremtid?





Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU)  
er en to-årig ungdomsuddannelse for dig, 
der er mellem 16 og 25 år. Du har endnu ikke 
forudsætninger for at gennemføre en  
erhvervsuddannelse eller en gymnasial 
ungdomsuddannelse, men efter KUU har du 
mulighed for at vælge at læse videre. Eller du 
kan vælge at gå direkte i arbejde.

Om uddannelsen
Uddannelsen bidrager til, at du opnår person-
lige, sociale og faglige kompetencer. Det gør,  
at du bagefter kan fortsætte på en kompetence-
givende erhvervsuddannelse - eller du kan gå 
direkte i arbejde på det lokale og regionale 
arbejdsmarked.

Uddannelsen vil give dig den grundlæggende 
viden om metoder, sprog-
brug og arbejdsprocesser 
inden for det erhvervstema, 
som du selv vælger, og du vil 
lære at udføre selvstændige 
arbejdsopgaver inden for.
 
Du vil også lære at vælge de 
rigtige værktøjer, materialer 

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse
– Bliv erhvervsassistent på to år

og udstyr til opgaverne, og du vil lære at tage 
ansvar for udførelse af mindre arbejdsprocesser i 
samarbejde med andre. 

Du vil få kendskab til fagudtryk inden for om-
rådet, og du vil lære at finde og vælge relevant 
faglig information til at løse og kommunikere 
om faglige opgaver. 

Når du har taget uddannelsen, kan du forholde 
dig til egen rolle og muligheder på arbejdsmar-
kedet, og du vil have nyttig viden om forhold 
på arbejdsmarkedet, om forskellige kulturer på 
arbejdspladser og viden om, hvordan demokra-
tiske beslutningsprocesser foregår. 

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen vil foregå på den hjemskole, der 
udbyder erhvervstemaet og til dels på andre 
relevante uddannelsesinstitutioner. 

Hjemskolen, du går på, er din faste base igen-
nem hele uddannelsen, en del af uddannelsen 
foregår som praktik i virksomheder, institutioner, 
foreninger mm.

Uddannelsen varer 2 år og er opdelt i  
4 perioder af 20 ugers undervisnings- 
eller erhvervstræning, og et fællestræk 
for uddannelsen er, at holdfællesskab  
og trygge rammer vægtes højt.



Målet er, at du ansættes på et af dine 
praktiksteder efter endt uddannelse.  
Er dette ikke muligt, vil 4. semester 
bl.a. have fokus på at finde din kom-
mende arbejdsplads eller alternativt 
giver dansk og matematik på D-
niveau adgang til mange ungdoms-
uddannelser.

Økonomi
Uddannelsen er gratis, og du kan søge 
SU, hvis du er over 18 år.

Du kan også få tilskud/ungdomskort til 
dækning af dine transportudgifter.

Færdiggør du uddannelsen efter 4. periode, skal 
du have bestået yderligere et fag på D-niveau.

Du vil fra første dag få tilknyttet en kontaktper-
son på hjemskolen, som vil følge dig igennem  
uddannelsen.

Hjemskoler og erhvervstemaer
Uddannelsen gennemføres på følgende hjem-
skoler:

• Haderslev Produktionsskole
• Sønderborg Produktionshøjskole
• Produktionshøjskolen Meritten, Rødekro
• EUC Syd, Tønder

Uddannelsen udbydes med forskellige erhvervs-
temaer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og 
Sønderborg.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger
Uddannelsen tilrettelægges for unge under  
25 år, der :

1. Har afsluttet 9. eller 10. klasse eller 
tilsvarende.

2. Ikke tidligere har gennemført en kompe-
tencegivende uddannelse. 

3. Ikke har forudsætninger for at påbegynde  
en erhvervsuddannelse eller gymnasial  
uddannelse.

4. Er motiverede for uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser til rådighed for 
uddannelsen, og det er Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning (UU) i den enkelte kommune, 
der forestår visitering til uddannelsen.

Du kan søge ind via UU og uddannelsen starter 
to gange om året - enten i januar eller august 
måned. 

Introforløb
Den første uge i uddannelsen er intro-
uge. Her vil du blive introduceret til 
skolens regler og rammer, arbejdet  
med portfolio.  



Erhvervstema: Hotel og service

Gennemføres på: Sønderborg Produktionshøjskole (SPH)

Opstart:  13. august 2018

Værksteder og typiske arbejdsopgaver  
– hvad lærer du? 
Under hele uddannelsen vil der, ud over de 
boglige fag, være undervisning for hele holdet, 
undervisning i grupper og undervisning specielt 
tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisning for hele holdet vil dels indeholde 
læring om kultur og turisme i Sønderjylland, 
landsdelens særlige historie, naturens mulig-
heder og de mange fagområder, der gemmer sig 
i branchen. Derudover er der holdbaseret under-
visning indeholdende fysisk træning og læring 
af de discipliner, der gør dig god til at varetage 
opgaver med kundekontakt.

Som grupper vil I bl.a. komme til at 
lave arrangementer/events for ud-
valgte grupper, som fx en skoleklasse, 
en beboerforening eller andet.
Den individuelle undervisning tilrettelægges 
sammen med dine praktiksteder og foregår  
imellem praktikforløbene. 

Målet er, at du allerede i 1. semester finder dit 
første praktiksted, der skal indgå i hele din ud-
dannelse. Du kommer i praktik hvert semester, 
og efter hvert praktikophold aftales, hvad du  
skal lære inden den næste praktik.
- Hvis du fx skal have kundekontakt kan det 
handle om at forbedre tysk og engelsk. Måske 
har du brug for et kørekort, måske skal du 
vide noget mere om alment håndværk. Disse 
læringsforløb kan enten foregå på SPH eller i 
samarbejde med en af de andre uddannelser.

Under uddannelsen vil du lære noget om 
kommunikation og samarbejde samt deltage 
i et forløb, hvor du sætter fokus på din egen 
personlige udvikling.

Hvilke typer virksomheder kommer du i 
erhvervstræning i?
Idrætscentre, museer, hoteller, restauranter, 
turistbureau, campingpladser, viden- og kultur-
centre, forlystelsesparker, medborgerhuse, 
fitnesscentre, biografer, parker, slotte og havne. 

Fag:
• Almene fag, der afsluttes på D-niveau: 

Dansk og matematik 
• Praktikpladserne er med til at formulere be-

hovet for kurser/enkeltfag, som fx kan være: 
Kørekort, hygiejnebevis, 1. hjælp udvidet, 
engelsk og tysk eller livredder.

Andet, fx projekter eller andre aktiviteter:
Under uddannelsen vil der være nogle tvær-
faglige projekter i samarbejde med Butik og 
lager linjen. 

Hvilke jobfunktioner kan du varetage?
Under uddannelsen beslutter du dig for en 
beskæftigelsesprofil, altså den retning din ud-
dannelse skal tage inden for erhvervstemaet. 
Er du fx uddannet på et idrætscenter bliver du 
erhvervsassistent med speciale i idrætsfaciliteter, 
speciale i kursusvirksomhed eller speciale i 
udendørs vedligehold, bl.a. boldbaner.

Andre eksempler på uddannelsessteder, som vil 
være med til at give din uddannelse erhvervs-
retning: Museer, fitnesscentre, teltudlejning, 
medborgerhuse og havneområderne.



Erhvervstema: Mad og service med fokus på sundhed

Dagligdagen på Mad og service
På KUU Mad og service kommer du til at 
være en del af et fællesskab, hvor der er 
plads til dig, som den du er. Under hele 
uddannelsen vil der udover de boglige fag, 
være undervisning i grupper, hvor under-
visningen er specielt tilrettelagt efter dit 
valg af erhvervstema. Undervisning for hele 
holdet foregår primært på klassen, hvor 
KUU fagene og det samfundsorienterende 
kommer i spil. 

Undervisning i grupper henvender sig til 
erhvervstemaet Mad og service. Udover 
praktiske opgaver og aktiviteter i skolens 
køkken værksted vil vi også fagfagligt dykke 
ned i måltidet herunder ernæringslære, 
mødet mellem mennesker samt service set 
som ydelse og det brede sundhedsbegreb. Små 
projektopgaver og virksomhedsbesøg vil også 
forekomme.

Der vil igennem hele uddannelsen være 
personlighedsudviklende aktiviteter, hvor det 
individuelle menneske kommer i spil. Ca. hver 
sjette uge bliver der afholdt personlige samtaler, 
hvor delmål drøftes og fastsættes. Der tales om 
trivsel, og hvad vi som undervisere har obser-
veret, således en kontinuerlig personlig ud-
vikling så vidt muligt sikres.    

Det individuelle tager samtidig udspring i 
tilbagemeldinger fra erhvervstræningspladserne 
og naturligvis dine egne oplevelser.

Hvilke typer virksomheder kommer du i 
erhvervstræning i?
Det vil typisk være i køkkener/kantiner, caféer 
eller fødevarebutikker, andre slags butikker etc. 
Men tilpasses så vidt muligt efter den enkeltes 
ønske.  

Fag:  
• Almene fag der afsluttes på D-niveau:  

Dansk og matematik 
• Mulighed for kompetencegivende kurser.

Hvilke jobmuligheder: 
Uddannelsen tager 2 år (4 semestre). Som 
tidligere skrevet er undervisningen meget indi-
viduel og så vidt muligt tilrettelagt den enkeltes 
behov. Der vil være stor mulighed for personlig 
udvikling og udvikling af fagene dansk og 
matematik. En udvikling der er svær at forud-
sige. Så jobmæssigt kan det varier fra at komme 
videre på en erhvervsskole til evt. at komme i job 
inden for Mad, service og sundhedssektoren.    

Gennemføres på: Haderslev Produktionsskole 

Opstart: 13. august 2018



Erhvervstema: Byg og bolig med fokus på miljø

Dagligdagen på Byg og bolig
På KUU Byg og Bolig kommer du til at være en 
del af et fællesskab, hvor der er plads til dig, som 
den du er. Under hele uddannelsen vil der udo-
ver de boglige fag, være undervisning i grupper, 
hvor undervisningen er specielt tilrettelagt efter 
dit valg af erhvervstema. Undervisning for hele 
holdet foregår primært på klassen, hvor de 
boglige fag, KUU fagene og det samfundsorien-
terende kommer i spil. 

Undervisning 
i grupper hen-
vender sig til 
erhvervstemaet 
Byg og Bolig. 
Udover praktiske 
opgaver som dæk-
ker bredt i forhold 
til vedligehold 
af bolig ude og inde, vil der være fagfaglig 
undervisning der omhandler temaet Byg, Bolig 
med miljø i fokus, suppleret med små praktiske 
projekter der sortere under temaet. Som kompe-
tence udviklende supplement, vil der bla. være 
tema relevante virksomhedsbesøg. 

Der vil igennem hele uddannelsen være person-
lighedsudviklende aktiviteter, hvor det indivi-
duelle menneske kommer i spil. Ca. hver sjette 
uge bliver der afholdt personlige samtaler, hvor 
delmål drøftes og nye fastsættes. Der tales om 
trivsel og hvad vi som undervisere har observ-
eret, således en kontinuerlig personlig udvikling 
så vidt muligt sikres.    

Det individuelle tager samtidig udspring i 
tilbagemeldinger fra erhvervstræningspladserne 
og naturligvis din egen oplevelse af erhvervs-
træningen. 

Hvilke typer virksomheder kommer du i 
erhvervstræning i? 
Det vil typisk være virksomheder ind for brygge 
og servicebranchen, som fks: Tømrer/snedker, 
VVS, Vognmænd, Entreprenører, Miljøstationer, 
Ejendomsservice, Viceværter, etc. Men kan 
sagtens afvige og tilpasses den enkeltes ønske, 
så vidt det er muligt. Det handler om at finde sin 
egen hylde. 

Fag:  
• Almene fag der afsluttes på D-niveau:  

Dansk og matematik 
• Mulighed for kompetencegivende kurser.

Job og uddannelsesmuligheder: 
Uddannelsen tager 2 år (4 semestre). Som 
tidligere skrevet er undervisningen meget indi-
viduel og så vidt muligt tilrettelagt den enkeltes 
behov. Der vil være stor mulighed for personlig 
udvikling og udvikling af fagene dansk og 
matematik. En udvikling der er svær at forud-
sige. Så jobmæssigt kan det varier fra at komme 
videre på en erhvervsskole til evt. at komme i job 
inden for bygge, service og miljøbranchen.    

Gennemføres på: Haderslev Produktionsskole

Opstart: 13. august 2018



Erhvervstema: Butik og lager
Værksteder og typiske arbejdsopgaver  
– hvad lærer du?
Under hele uddannelsen vil der, ud over de 
boglige fag, være undervisning for hele holdet, 
undervisning i grupper og undervisning specielt 
tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisning for hele holdet vil foregå på hånd-
værkerlinjen og vil dels indeholde virksomheds-
lære, temaer som sikkerhed på arbejdspladsen, 
virksomhedskulturer og basishåndværk.
Derudover vil der være holdbaseret undervis-
ning indeholdende fysisk træning og læring 
af de discipliner, der gør dig god til at indgå i 
samarbejdet på en virksomhed.
Som grupper vil I bl.a. komme til at løse konkrete 
opgaver, der er relevante enten inden for ser-
vicefaget eller inden for transportområdet.
Den individuelle undervisning tilrettelægges 
sammen med dine praktiksteder og foregår  
imellem praktikforløbene. 

Målet er, at du allerede i 1. semester finder dit 
første praktiksted, der skal indgå i hele din ud-
dannelse. Du kommer i praktik hvert semester, 
og efter hvert praktikophold aftales, hvad du skal 
lære inden den næste praktik.
- Skal du fx varetage chaufføropgaver, har du 
måske brug for et kørekort, måske skal du vide 
noget mere om alment håndværk, eller måske 
har du brug for bestemte certifikater. Disse 
læringsforløb kan enten foregå på SPH eller i 
samarbejde med en af de andre uddannelser.

Under uddannelsen vil du lære noget om kom-
munikation, samarbejde og deltage i et forløb, 
hvor du sætter fokus på din egen personlige 
udvikling.

Hvilke typer virksomheder kommer du i 
erhvervstræning i?
Feltet Service og Transport åbner op for et utal af 
praktikmuligheder – se nederst her på siden.

Fag:
• Almene fag, der afsluttes på D-niveau: 

Dansk og matematik. 
• Praktikpladserne er med til at formulere  

behovet for kurser/enkeltfag, som fx kan 
være: Kørekort til bil, traktor, truck etc., 
svejsekursus, 1. hjælp udvidet.

Andet, fx projekter eller andre  
aktiviteter:
Under uddannelsen vil der være nogle tværfag-
lige projekter i samarbejde med Hotel og service  
linjen. 

Hvilke job og jobfunktioner kan du  
varetage?

Under uddannelsen beslutter du dig 
for en beskæftigelsesprofil, altså den 
retning din uddannelse skal tage inden 
for erhvervstemaet. 
Er du fx uddannet i et flyttefirma, 

bliver du erhvervsassistent med speciale i trans-
port og flytning. Er du uddannet i en boligforen-
ing bliver du erhvervsassistent med speciale i 
ejendoms-vedligehold.

Andre eksempler på uddannelsessteder, som 
vil være med til at give din uddannelse er-
hvervsretning: Færger, specialtransport med 
handikappede, offentlig transport, lufthavne, 
produktionsvirksomheder, kirker og kirkegårde, 
plejehjem/hospitaler, skoler, butikker/forretning-
er eller landbruget.

Gennemføres på: Sønderborg Produktionshøjskole (SPH)

Opstart: 13. august 2018



Erhvervstema:  
Børn, unge og ældre (mennesker, omsorg og sundhed)
Værksteder og typiske arbejdsopgaver  
– hvad lærer du? 
Under hele uddannelsen vil der, ud over de 
boglige fag, være undervisning for hele holdet, 
undervisning i grupper og undervisning specielt 
tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisningen vil veksle mellem teori og 
praktiske øvelser og opgaver indenfor følgende 
fagtemaer:
Personlig udvikling, psykologiske temaer – 
herunder menneskers udvikling og behov, krea-
tivt arbejde, sundhed/mad og livsstil, mindfull-
ness, coaching, koordination og motorik, fysisk 
aktivitet, teambuilding/samarbejde, kommunika-
tion, arbejdsmiljø m.m.

Du kommer i erhvervstræning (praktik) indenfor 
netop det område, som du synes er interessant 
at arbejde med. 

Hvilke typer virksomheder  
kommer du i erhvervstræning i?
• Vuggestuer, dagplejere, børnehaver, sfo, 

klubber, oplevelsesparker, institutioner, 
skoler

• Plejecentre, hjemmeplejen, aktiv-
itetscentre, personlig assistent mm. 

• Områder inden for mad og men-
nesker. 

Fag:
• Almene fag, der afsluttes på D-niveau: 

Dansk og matematik 
• Eksempler på certifikatkurser og/

eller enkeltfag, der er relevante for 
erhvervstemaet: 
Hygiejnecertifikat, 1. hjælp.

Andet, fx projekter eller andre  
aktiviteter:
I erhvervstemaet vil du få afdækket behovet for, 
samt udføre udviklingsprojekter, i samarbejde 
med institutioner o.a. inden for alle omsorgsom-
råder i nærmiljøet.

Et par gange om året vil der være fælles arrange-
menter for hele KUU Sønderjylland. Her vil du 
møde dine medstuderende fra Sønderborg, 
Haderslev og Tønder.

Udover projekter i erhvervstemaet, vil du få 
undervisning i samarbejde med motor, service 
og byg-linjen.

Hvilke job og jobfunktioner kan du  
varetage?
Du vil i uddannelsen tilegne dig faglige -, 
personlige -, og sociale kompetencer og 

færdigheder, så du bliver klar til 
at arbejde som erhvervsassistent 
inden for temaerne eller videreud-
danne dig inden for krop, ernæring, 
pædagogik, service, social og 

sundhed, psykiatri og handicap o. lign.

Gennemføres på: Produktionshøjskolen Meritten, Rødekro

Opstart: 16. januar 2018



Værksteder og typiske 
arbejdsopgaver – hvad lærer du?
Under din uddannelse kan du arbejde 
med forskellige opgaver inden for 
håndværk, hvad der har med byggeri 
at gøre, industri, motor og service. Du 
får et forløb på skolen, hvor du blandt 
andet arbejder med opgaver i skolens 
faglige værksteder.

Målet er, at vi i samarbejde med 
dig finder dit interesseområde og 
allerede i 1. semester finder dit første 
praktiksted, hvor du får 2-8 ugers 
erhvervstræning.

Du lærer om: 
Hvordan en motor fungerer og vedligeholdes 
– Motorvolumen og drejningsmoment 
– Servicearbejde – Svejsninger - Metal – 
Træmaterialer: beregning, tegningsforståelse, 
Bygningsvedligeholdelse indvendig og udvendig 
– Materialeberegning – Værktøjs- og maskinlære

Fag:
• Almene fag: Dansk og Matematik - afsluttes 

på D-niveau
• §17 sikkerhedskursus
• Svejsekursus
• Førstehjælp/Elementær brandkursus

Hvilke typer virksomheder kommer du i 
erhvervstræning i?
Håndværker-linjen er en bred vifte af muligheder 
for praktik. Det kan være tømrer/snedker, 
maler, smede, autoværksteder, stilladsbygger, 
produktionsvirksomheder.

Erhvervstema:  
Håndværkerlinjen - byggeri og industri

Andet, fx projekter eller andre aktiviteter:
På skolens værksteder indgår du i projektforløb, 
hvor du træner dit fagsprog inden for dit 
værkstedstema. Du arbejder gennem hele 
uddannelsen i din portfolio. Du indgår i skolens 
fællesprojekter. Du vil arbejde med at udvikle 
din personlighed gennem aktiviteter under hele 

uddannelsen, de kan gøre dig i stand 
til at være stærk i dig og fastholde 
dig på arbejdsmarkedet.

Hvilke job og jobfunktioner kan 
du varetage?

Du beslutter dig for erhvervsretning under 
uddannelsen. Herefter vil du kunne varetage 
erhvervsassistent funktioner inden for områder 
som: Auto, Bilklargøring, Skibe, Trucks, Lagre, 
Serviceassistent på værksteder, Tømrer/Snedker, 
Montagevirksomheder og andre relevante fag 
inden for byggeri.

Gennemføres på: Produktionshøjskolen Meritten, Rødekro

Opstart:  16. januar 2018 og 13. august  2018



Erhvervstema: Motor og mekanik
Værksteder og typiske arbejdsopgaver  
– hvad lærer du? 
Under din uddannelse kommer du til at arbejde 
med bildemontering som handler om forskel-
lige opgaver indenfor ophug og genbrug af dele 
fra biler. Du får et forløb på skolen og kommer 
til at arbejde med forskellige opgaver i skolens 
værksteder.

Du lærer om:
• Ophug
• Hvad bilerne indeholder af forskellige     

komponenter og materialer           
• Hvilke dele, der direkte kan genanvendes  
• Hvilke dele og materialer, der kan indgå i en 

recycling. 

Målet er, at vi i samarbejde med dig finder dit 
interesseområde og allerede i 1. semester finder 
dit første praktiksted. Du kommer i praktik hvert 
semester og efter hvert praktikophold aftales, 
hvad du skal lære inden den næste praktik. 
Igennem din KUU vil du erhverve dig et solidt 
fagsprog indenfor temaet.

Du vil lære om kommunika-
tion, samarbejde, og du vil 
deltage i forløb med fokus på 
din egen personlige udvikling. 

Hvilke typer virksomheder 
kommer du i erhvervs- 
træning i?
Motor og mekanik-linjen har 
fokus på de mange ophug-
gervirksomheder, der findes i 
vores området.

Fag:
• Almene fag, der afsluttes på D-niveau: 

Dansk og matematik
• Sammen med praktikpladsen finder vi 

eventuelle behov for kurser/enkeltfag, fx: 
§26, svejsekursus, truckcertifikat, første-
hjælp og ”varmt arbejde”.

Andet, fx projekter eller andre aktiviteter:
På skolens værksted, vil du under uddannelsen 
arbejde med projekter, hvor du bl.a. får trænet 
dit fagsprog. Projekterne handler om typiske 
opgaver og områder du kommer til at møde ude 
i virksomhederne. 

Du vil også komme til at arbejde med at udvikle 
din personlighed gennem aktiviteter under hele 
uddannelsen. Dette for at gøre dig faglig stærk 
og fastholde dig på arbejdsmarkedet. 

Hvilke job og jobfunktioner kan du  
varetage?
Som autoophugger arbejder du med ophugning 
af biler samt sortering og kvalitetsbestemmelse 
af komponenter og materialer til genanvendelse, 
forbrænding og deponi.

Gennemføres på: EUC Syd, Tønder

Opstart: 16. januar 2018 og 13. august 2018



Vi har en forventning 
om, at du har lyst til at 
indgå i hjemskolens 
øvrige rammer og få 
glæde af de mange  
tilbud skolen har som 
fx spiseordning, sund-
hedsfremmende akti-
viteter, rygestopkurser, 
fællesarrangementer 
m.v.
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KUU Sønderjylland

Hvordan kommer jeg 
i gang?

Ønsker du at vide mere eller at komme i gang med Den 
Kombinerede Ungdomsuddannelse skal du kontakte din lokale 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU):

UU-Haderslev UU-Sønderborg
Lembckesvej 2a, 1. sal Ungecenter 
6100 Haderslev Ørstedsgade 53
uu-haderslev@haderslev.dk 6400 Sønderborg
Tlf.: 7434 7925 uu@sonderborg.dk
 Tlf.: 8872 4424

UU-Tønder UU-Aabenraa 
Campus Tønder Kallemosen 20
Plantagevej 37C 6200 Aabenraa
6270 Tønder uu@aabenraa.dk
uu@toender.dk Tlf.: 7376 7540
Tlf.: 4016 6776  


