Er EUX noget for mig?
Det er din fremtid, det handler om, og med EUX
står alle døre åbne for dig. Men tænk dig om, før
du træffer dit valg, for en EUX- uddannelse stiller
krav til dig.
Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse med gode
resultater. På EUX skal du afslutte gymnasiale fag på
både A og B niveau, så dine karakterer fra folkeskolen skal helst ligge på mindst 4 og 7. Det er også
vigtigt, at du har sans for detaljer og kan bruge dine
hænder for at kunne gennemføre uddannelsens
håndværksmæssige del.

Er du en af de heldige få, der
har hænder og hoved skruet
lige godt på?
- så er EUX lige noget for dig.
På EUX får du nemlig brug for
begge dele, for uddannelsen
giver dig både studenterhue
og svendebrev i ét hug. Det
vil sige, at du bliver faglært
samtidig med, at du får en
gymnasial eksamen.

På EUX bliver du en del af to forskellige uddannelsesverdener: Dit håndværk og gymnasiet.
Du vil derfor komme til at arbejde selvstændigt og i
grupper. Det kræver, at du er fleksibel, selvstændig
og har gode samarbejdsevner.

Studenterhue og
svendebrev i ét hug

Gennem hele uddannelsen skal du generelt være
indstillet på at yde en seriøs og målrettet indsats.
For at få studenterhue og svendebrev i ét hug, er
selvfølgelig ikke noget, du kommer sovende til.
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EUX =
Studentereksamen og
svendebrev
i ét hug
EUX er en banebrydende uddannelse, der er skabt til dig, der er
ambitiøs, målrettet og engageret
– og som er så heldig at have
evnerne til at kunne arbejde med
både hænderne og hovedet. Med
en EUX behøver du ikke længere
vælge det ene frem for det andet,
for uddannelsen kombinerer det
bedste fra begge verdener.
Du skal vælge EUX, når det ikke er
nok, at gnisterne springer eller savsmuldet flyver om ørerne på dig – og
du samtidig mener, at man ikke kan
lære alt ved blot at læse i en bog.
På uddannelsen er du nemlig både
gymnasieelev og lærling, og derfor
får du såvel erhvervsuddannelsens
vekslen mellem teori og praksis som
de gymnasiale fag. Det vil sige, at du
både skal på skolebænken og fordybe
dig i teorien, arbejde koncentreret
med dit håndværk i skolens værksteder og også i virksomhedspraktik
for at prøve kræfter med dit fag i den
virkelige verden.

Er du fremtidens frontløber?
Når du vælger EUX, siger du ja til
en mere krævende uddannelse og
fag på højere niveau.
Din uddannelse vil derfor også tage
længere tid, end hvis du blot valgte
en håndværkeruddannelse eller gymnasial eksamen. Men til gengæld får
du helt unikke fremtidsmuligheder:
Du kan vælge at gå direkte ud på
arbejdsmarkedet inden for det håndværksfag, du har svendebrev i. Og da
du jo ikke kun har svendebrev men
også en gymnasial uddannelse med
i bagagen, er du med helt i front. Din
kommende arbejdsgiver ved nemlig,
at du som EUX’er er ambitiøs og faglig
dygtig på mange flere områder end
det enkelte håndværksfag.
Din EUX-eksamen er en gymnasial
eksamen på lige fod med andre
gymnasiale uddannelser. Derfor kan
du også – enten med det samme
eller senere – blive optaget på en
videregående uddannelse på f.eks.
ingeniørhøjskoler, arkitektskoler eller
universiteter. Det er en kæmpe fordel
også at have den praktiske, håndværksmæssige side med, når du f.eks.
tager en meget teoretisk universitetsuddannelse.

Sidst men ikke mindst er EUX et
oplagt valg, hvis du drømmer om en
dag at starte egen virksomhed. For ud
over det håndværksfag, der engang
skal udgøre livsnerven i din virksomhed, får du også den generelle viden
og de kompetencer, der skal til for at
skabe en succesfuld virksomhed.

Sådan foregår en EUX

Praktikplads, løn og SU

På EUC Syd kan du tage EUX i Sønderborg
eller Aabenraa. Vi tilbyder mange forskellige EUX-retninger eksempelvis:

Der er ikke krav om, at du har en
læreplads, når du starter på EUX, for
grundforløbet kan gennemføres uden
lærepladsaftale. På de fleste linjer er
der ligeledes mulighed for skolepraktik, hvis du ikke har en læreplads.
Hvis du har en læreplads, når du
starter på EUX, får du elevløn fra virksomheden under hele uddannelsen.
Du får under alle omstændigheder
løn efter de gældende satser, når du
starter i praktik.
Er du fyldt 18 år og gennemfører
grundforløb uden en læreplads, kan
du få SU.

EUX sparer dit helt op til 2 år.
En EUX tager mellem 4 og 5,5 år afhængig
af den håndværksmæssige retning, du
vælger. Fælles for alle retninger er, at det
første år er et grundforløb, og derefter
veksler din uddannelse mellem virksomhedspraktik og skolegang.
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Automatiktekniker
Datatekniker
Elektronikfagtekniker
Industritekniker
Bygningsmaler
Elektriker
Murer
Personvognsmekaniker
Snedker
Træfagenes byggeuddannelse
VVS-energi

