Hvad skal du
efter folkeskolen?

Faglært til fremtiden

med svendebrev

Erhvervsuddannelsescenter Syd

Har du forladt folkeskolen for mindre end 2 år siden?
Indtil 2 år efter du har afsluttet folkeskolen, kan du starte på grundforløb 1
EUC Syd udbyder ca. 50 forskellige erhvervsuddannelser (kaldet eud). Det kan derfor være
svært at vælge den rigtige fra starten.
I første omgang skal du derfor kun vælge en
fagretning - det kaldes også grundforløb 1. Her
får du indblik i flere beslægtede uddannelser og
generelle erhvervsrettede kompetencer fx viden
om forskellige brancher, fagsprog og praktikpladsmuligheder.
Først efter ½ år skal du så vælge specifikt,
hvilken erhvervsuddannelse, du vil tage, og så
går du til grundforløb 2.
Du kan søge ind på alle fagretninger i august,
og nogle udbydes også i januar.

De 6 fagretninger på EUC Syd
• Innovation, strøm & energirigtigt byggeri
Haderslev, Aabenraa Stegholt og Lundsbjerg

• Strøm, elektronik, data & energirigtigt
byggeri
Sønderborg

• Sundhed & livsstil
Aabenraa Stegholt, Sønderborg, Tønder, Haderslev

• Industriel produktion & mekanik
Sønderborg, Haderslev, Tønder

• Mekanik & logistik

Aabenraa Lundsbjerg

• EUX
Sønderborg, Aabenraa Stegholt

Klare adgangskrav
Når du har afsluttet folkeskolen med mindst 02 i
dansk og matematik, kan du komme direkte ind
på EUC Syd. Det kan du også, når du har en aftale
om praktikplads med en virksomhed.

Ellers kan du komme til en optagelsesprøve og en
samtale, så kan du blive optaget efter en helhedsvurdering.
.Gode jobudsigter
Når du vælger at tage en håndværksuddannelse
er udsigten til arbejde rigtig god. Der er mangel
på faglært arbejdskraft inden for en del områder,
og manglen bliver større de kommende år.

Gode videreuddannelsesmuligheder
Alternativt kan du altid bruge en eud til at uddanne dig videre. Mulighederne er mange, for
de fag du har taget på højt niveau, bliver sidestillet med højniveaufag taget i gymnasiet.
Det er dig, der bestemmer om du vil gå i arbejde
eller læse videre. Med en eud kan du derfor
blive, hvad du vil.
Du kan læse mere om, hvad de enkelte uddannelser handler om på vores hjemmeside:
www.eucsyd.dk.

Du tilmelder dig din fagretning
på www.optagelse.dk
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Innovation, strøm & energirigtigt byggeri
Har du lyst til at skabe synlige resultater?
Kan du lide at bruge hovedet samtidig med
hænderne? Er du kort sagt en håndværker
med stort H?

Fagretningen udbydes i
Haderslev og
Aabenraa (Stegholt og Lundsbjerg)

Her prøver du kræfter med alt muligt håndværk
og mange forskellige materialer fx træ, sten og
mørtel, og du arbejder med materialerne og de
værktøjer, som hører til fagene.

Er oplagt hvis du vil være fx
Elektriker, Maler, Murer, Snedker, Struktør,
Teknisk designer, Træfagenes byggeuddannelse, VVS

I skal lave forskellige ting til et hus. Du skal fx
prøve at projektere og tegne og derpå fremstille
noget af et hus i træ. Der vil indgå projekter,
typisk inden for de uddannelser som fagretningen pejer imod. Det kan være huset skal have
en terrasse, som du skal lægge i sten. Måske skal
du sørge for, at der er lys og varme, som så skal
monteres, huset skal måske farveplanlægges og
du kan også skulle prøve at mure.

Du kommer til at have undervisning, men dansk
og matematik bliver i høj grad integreret ved at
du laver en salgsbrochure, beregner materialeforbrug og laver skriftlige forklaringer på,
hvordan opgaven er løst arbejdet og udført det.
Du vil også skulle lave en kort film, som kan
demonstrere sikkerhed eller måske en brochure
over en af uddannelserne.
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Strøm, elektronik, data & energirigtigt byggeri
It-teknologi er i konstant fart og udvikling,
og du er typen, der har hænderne skruet
rigtigt på. Du er fascineret af el, automatik,
elektronik og fejlfinding, og du har lyst
til en fremtid, hvor du programmerer og
beskæftiger dig med den nyeste it-teknologi og smartphones.
En stor del af tiden vil du arbejde praktisk i
værkstederne med emnerne og de værktøjer,
som hører til fagene. Du skal fx lære at lodde
elektroniske print, lave programmering og fremstille forskellige ting af træ. Du får indblik og en
generel forståelse for de forskellige brancher og
hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet.
Du vil til mange fag få noget undervisning og
introduktion, og du skal også arbejde en del
med it.

Fagretningen udbydes i
Sønderborg
Er oplagt hvis du vil være fx
Automatiktekniker, Datatekniker, Elektriker,
Elektronikfagtekniker, It-supporter,
Træfagenes byggeuddannelse
Du vil skulle lave en kort film, som fx kan
demonstrere, hvordan man arbejder sikkert i
tømrerværkstedet, og en brochure som kan
handle om en af uddannelserne.
Der vil blive arrageret aktiviteter på tværs af
fagretningerne, så du kommer også til at arbejde
sammen med elever, der kommer fra nogen af
de andre retninger.

Det lærer du også på fagretningerne
•

Dansk og matematik - fagene indgår ofte som en del af projekterne.

•

Du får gennem forskellige projekter indblik i de uddannelser, der ligger under fagretningen, og
du får en forståelse for, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet

•

Motion og bevægelse er en del af undervisningen og kører løbende hver eneste uge

•

At skrive en ansøgning og lave dit CV

•

Sammenhold og trivsel - du vil møde et inspirerende ungdomsmiljø, der er forskellige sociale
arrangementer, og så går du på hold med og følges med andre på din alder

•

Innovation og opfindsomhed

•

Bæredygtighed, som er en stor ting på EUC Syd og er med i alle dine overvejelser
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Sundhed og livsstil

Drømmer du om et liv som kok eller vil du
måske hjælpe andre med at tilrettelægge
deres kost? Er du fuld af ideer, og vil du
arbejde med saks og kosmetik eller nål og
stof. Vil du i det hele taget have et liv, der
giver dig mulighed for at folde dine kreative talenter ud!
Du skal prøve de forskellige værksteder af og du
arbejder med de råvarer, materialer og værktøjer, der hører til uddannelserne.
Det kan fx være, at du skal arbejde med ernæring og sundhed og i køkkenet for at tilberede
enkle retter. Du skal arbejde med kommunikation og se på, hvordan den slags har indflydelse
på den personlige fremtoning - så hår, stil,
design, materialesammensætning og farver kan
blive en del af dine lektier.

Fagretningen udbydes i
Sønderborg, Aabenraa (Stegholt), Haderslev
og Tønder
Er oplagt hvis du vil være fx
Cater, Beklædningshåndværker, Bager,
Ernæringsassistent, Kok, Tandklinikassistent,
Frisør
Og så er ikke mindst kundebetjening et stort
område.
Du vil skulle arbejde med it og fx lave en ordbog
over fagord indenfor fagområderne, en kort film
der kan demonstrere, hvordan man arbejder
sikkert og korrekt med fx friturestegning, og
så vil du skulle præsentere et produkt, du har
fremstillet i beklædning.
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Har du teknisk snilde og brænder du for
teknik og teknologi. Er du fascineret af
biler, mekanik og robotter, og kunne du
tænke dig at arbejde med de programmer
og maskiner, der får verden til at hænge
sammen?
Det handler om produktion og mekanisk snilde,
så du skal fx tegne i AutoCad, fejlfinde og
reparere personbiler, arbejde med forskellige
materialer, som du skal dreje og fræse - og har
du valgt fagretningen i Haderslev eller Tønder
kommer du også til at udfolde og sammenføje
metal ligesom en smed.
Du vil gennem alle mulige opgaver få et indblik
i de forskellige brancher, og en forståelse for
hvad der skal til for at være på arbejdsmarkedet.
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Industriel produktion og mekanik
Fagretningen udbydes i
Sønderborg, Haderslev og Tønder
Er oplagt hvis du vil være fx
Industrioperatør, Industitekniker, Automatiktekniker, Teknisk Designer, Personvognsmekaniker, Smed

Der vil indgå fag som fx dansk og matematik i
forløbet ,og du kommer også til at arbejde med
it. Fx kan du lave en lille film, som demonstrerer
hvordan sikkerhed indtænkes forsvarligt i
autoværkstedet. Du skal lave en brochure måske
over uddannelsen til Teknisk design, og så skal
du lave en kort præsentation af et af de produkter, du har fremstillet i maskinværkstedet.
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Har du udlængsel?
Når du er elev på EUC Syd, har du mulighed for
at komme i praktik i udlandet i forbindelse med
din uddannelse. Vi hjælper dig selvfølgelig med
at planlægge og arrangere, og vi sender ca. 50 af
sted om året - til fx Norge, Frankrig og Island. Vi
har også haft lærlinge i USA bl.a. på Hawaii
En periode ud i verden, giver dig internationale
kvalifikationer, som du vil have glæde af både
personligt og i dit videre arbejdsliv.
En ny undersøgelse viser, at udlandspraktik øger
iværksætterevnen og opholdet modner dig som
menneske, men det ruster dig også fagligt til dine
fremtidige jobs i Danmark.
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Mekanik og logistik
Vil du have papir på, at du har diesel i
blodet? Elsker du at køre bus, lastbil eller
truck, eller er det fx dig, der skal styre lageret - det kan også være, at er du i dit es,
når du arbejder med motorer i værkstedet!
Fagretningen Mekanik og logistik kan du vælge
i Aabenraa på adressen i Lundsbjerg. Du bliver
introduceret til fag, der har med transport, lager,
lastvogne og biler at gøre.
Du skal fx arbejde med fejlfinding på biler,
reparation af biler og andre køretøjer, ruteplanlægning, udlevering fra lager og styring af lager,
ligesom sikkerhed og kundebetjening bliver en
del, af det du kommer til at have med at gøre.
En stor del af tiden vil du arbejde praktisk i

Fagretningen udbydes i
Aabenraa (Lundsbjerg)
Er oplagt hvis du vil være fx
Personvognsmekaniker, Chauffør
(vejgodstransport eller personbefordring),
Lager- og terminaluddannnelserne
værkstederne med de værktøjer og materialer,
der hører til fagene.
Og du skal måske også lave en film, der fx kan
demonstrere, hvordan man arbejder på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med det
forskellige udstyr og en brochure - det kan være
om det materiel, vi bruger i transportfagene.
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EUX
Med EUX behøver du ikke vælge mellem
gymnasiet og en faglært uddannelse, for
du opnår både gymnasial eksamen og
erhvervsuddannelse. Så kan du uddanne
dig videregående som student - eller du
kan gå direkte i arbejde til en solid erhvervskarriere.
EUX er en særlig uddannelse. Den kombinerer
den erhvervsfaglige uddannelse med fag på
niveau med gymnasiet. Den er for dig, der ikke
har lyst til at vælge noget fra, og vil holde alle
mulighederne åbne.
Du skal være god både med hænderne og
hovedet. Det tager 4 -5 ½ år afhængig af,
hvilken erhvervsuddannelse du vælger, når du
har været på fagretningen EUX.
Du kan læse om de enkelte faguddannelser
du kan vælge som EUX’er i Sønderborg eller
Aabenraa på vores hjemmeside.

Fagretningen udbydes i
Sønderborg og Aabenraa (Stegholt)
Er oplagt hvis du vil være
Sønderborg: Automatiktekniker, Datatekniker,
Elektronikfagtekniker og Industitekniker
Aabenraa: Bygningsmaler, Elektriker,
Ernæringsassistent, Frisør, Murer, Personvognsmekaniker, Smed, Snedker,
Træfagenes byggeuddannelse og VVSenergiuddannelsen
Temaer undervejs på fagretningen
Arbejdspladskultur, samfund og sundhed,
praktikpladssøgning, arbejdsplanlægning,
dokumentation og kommunikation, opfindsomhed og entrepreneurship, metodelære, it,
digitale medier, bæredygtighed, sikkerhed samt
sundhed og bevægelse.

Værd at vide om EUX-uddannelsen
•

Det tager 4 - 5 ½ år - afhænig af hvilken erhvervsuddannelse, du vælger

•

Du får dansk, engelsk,matematik og samfundsfag på samme niveau som i gymnasiet

•

Motion, sundhed og bevægelse er en del af undervisningen og kører løbende, når du er på
skolen

•

Skriftlige afleveringer er en del af uddannelsen

•

Du lærer at skrive din ansøgning og lave dit CV, og får en målrettet plan for din praktikpladsansøgning

•

Innovation og opfindsomhed er en del af det du lærer om

•

Bæredygtighed er en stor ting på EUC Syd og er med i alle dine overvejelser
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Har du spørgsmål?

Flere karrieremuligheder

Ring og få en snak med en af
vores studievejledere
Tlf. 7412 4242

Du skal tage en eud fordi
•

Der er store fremtidsmuligheder

•

Det er den bedste vej til beskæftigelse

•

Du får faglige og tekniske kompetencer

•

Det kan være vejen til videreuddannelse

Følg os på: Facebook: eucsyd.dk

Erhvervsuddannelsescenter Syd
EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg
Tlf. 7412 4242
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