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• Anlægsgartner
• Automatik- og procesuddannelsen
• Bager og konditor
• Chauffør
• CNC-tekniker
• Data- og kommunikationsuddannelsen
• Dyrepasser
• Elektronik/svagstrøm
• Elektriker
• Ernæringsassistent 
• Gartner      

       
       
       
       
       
 

• Gastronom
• Industrioperatør
• Industritekniker
• Landmand
• Lageruddannelser
• Maler
• Personvognsmekaniker
• Skov- og naturtekniker
• Slagter
• Smed
• Struktør
• Tømrer
• ...m.fl.

Start din tekniske ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 

16. JANUAR 2017



 Du er under 25 år

• Måske har du taget en anden eller dele af en anden uddannelse, men 
ønsker nu at prøve noget nyt

• Måske har du arbejdet, og du vil nu gerne kombinere din erhvervser-
faring med en relevant uddannelse. Så starter du på grundforløbets 
2. del

 Grundforløb 2 - varighed 20 uger                                     

 Vælg mellem følgende fag:

• Anlægsgartner
• Automatiktekniker
• Bager- og konditor
• Bygningsmaler
• CNC-tekniker
• Chauffør
• Detailslagter
• Dyrepasser
• Elektriker
• Elektronikfagtekniker
• Ernæringsassistent
• Gartner
• Gastronom

• Industritekniker
• IT-supporter/Datatekniker
• Lageroperatør med specialer
• Landmand
• Personvognsmekaniker
• Skibsmontør
• Skov- og naturtekniker
• Smed
• Struktør
• Støberitekniker
• Teknisk designer
• Tømrer

Læs mere på ucholstebro.dk/eud

TILMELDING PÅ WWW.OPTAGELSE.DK



 Du er over 25 år 
 (EUV: ErhvervsUddannelse for Voksne)

Du kan vælge de samme uddannelser som unge under 25, men du har 
den fordel, at evt. tidligere uddannelse og erhvervserfaring kan komme 
dig til gode. Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år kaldes EUV, og 
kan være kortere end de uddannelser, de unge gennemfører. 

Hvor lang din uddannelse vil blive, og hvad du evt. kan springe over, afgø-
res i en realkompetencevurdering, kaldet RKV.

En RKV gennemføres først, når man er blevet tilmeldt uddannelsen, men 
du er naturligvis velkommen til at kontakte skolen og få en indledende 
samtale. Efter RKV udarbejdes en individuel plan over uddannelsens 
forløb og varighed. 

 Vil du vide mere om dine muligheder?

Kontakt en studievejleder - find info på www.ucholstebro.dk, eller du kan 
forhøre dig i: 

Vejledningscenter Holstebro
Døesvej 70 · Holstebro · Telefon 99 122 250 · vejlc@ucholstebro.dk

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 13.00 – 16.00

Hvis du...
• ønsker at få mere at vide om EUV
• ønsker at få mere at vide om, hvordan man kommer i gang med en EUV
• er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge
• ønsker at få mere at vide om de økonomiske vilkår under uddannelsen
• ønsker at få oplysninger om, hvordan en RKV foregår
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Kom og oplev en verden af ungdomsuddannelser 

– TO GYMNASIER OG 
MANGE ERHVERVSUDDANNELSER 

 Skivevej 112 |   JORDBRUG

 Bastrupgårdvej 5 | TRANSPORT & LOGISTIK

Vald Poulsens Vej 2 | TEKNOLOGI

  Døesvej 70 | FØDEVARER & ERNÆRING

 Døesvej 70 | BYGGERI

 Døesvej 70 | TEKNISK GYMNASIUM

 Døesvej 76 | STEP 10

 Døesvej 76 | HANDEL & KONTOR /
   EUX BUSINESS 

 Døesvej 76 | HANDELSGYMNASIUM

 Generelt | EUX HÅNDVÆRKER

Besøg os på adresserne:

Praktisk information

Generelle optagelseskrav for alle erhvervsuddannelser:
• Du skal have opnået et karaktergennemsnit på 02 i hvert af fagene dansk og 
  matematik ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve / tilsvarende prøve
     
• eller - du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed

Der tages forbehold for oprettelse af hold - afhængig af antal tilmeldinger

Mere info om erhvervsuddannelser på uch:
www.ucholstebro.dk/eud 
 på en erhvervsuddannelse skal du opfylde adgangskravene. Du kan 
opfylde adgangskravene til en erhverv
måder:
• Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og 
matematd folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsva-
rende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor).
eller
• Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed
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