
- SÅDAN LÆSES DEEUD
KORT

De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk.  
De er hver især udformet som et kort, hvor du hurtigt kan se 
det meste om uddannelsen, samt en QR-kode, der fører dig 
lige til pågældende uddannelse på ug.dk

ANDRE FORHOLD
Viser om uddannelsen:
– er dimensioneret med kvote for 

adgangsbegrænsning til GF2
– ikke indeholder skolepraktik
– er udelukkende skolebaseret

SKILLS

Finansuddannelsen – EUX

Du får en grundlæggende viden om at  
betjene og vejlede kunder om deres 
økonomi, bl.a. deres behov for at låne 
penge, spare op, investere eller tegne 
forsikringer.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år

NØGLEORD:
Fag på gymnasielt niveau, service,  
kommunikation, økonomi,  
markedsanalyse

KUN SOM EUX 

Tandtekniker

Tandproteser, broer og guldkroner m.m.  

Du arbejder med materialer som gips, 

guld, acryl og porcelæn. Arbejdet 

kræver teknisk snilde. Du lærer også at 

bruge computer og maskiner.

• DIMENSIONERING •

3 - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:

Laboratorie, protesebearbejdning,  

kroner, broer, 3D-teknologi,  

detajlearbejde, tandregulering

EUX

UDDANNELSE
– Titlen på uddannelsen

UDDANNELSENS VARIGHED
– den samlede varighed  

inkl. grundforløb
– farven markerer hovedområdet

TEKSTBESKRIVELSE
– kort om uddannelsens  

indhold

EKSTRA OM UDDANNELSEN
– viser om uddannelsen kan  

tages som EUX

QR-KODE
– går til ug.dk med alt  

omkring uddannelsen

NØGLEORD
– viser de nøgleord, der har  

betydning for uddannelse og job

Mejerist

En mejerist forarbejder mælk til fx ost  og smør. På skolen lærer du om de for-skellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengører de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr

NØGLEORD:
Kemi, hygiejne, teknologi,  
processtyring, råvarehåndtering, kvalitetskontrol

Hospitalsteknisk assistent

Du lærer at måle patienters hørelse eller 

hjernens elektroniske bølger på patien-

ter. På uddannelsen får du en grundlæg-

gende viden om brugen af moderne 

måleudstyr til at undersøge fx hørelsen 

og hjernen. Du lærer desuden at forstå 

og bruge fagudtryk inden for medicin.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 3 år 9 mdr

NØGLEORD:
Patientdokumentation, psykologi,  

kommunikation, etik, anatomi, fysiologi

HUSK: Mød alle de  
spændende EUD- 
uddannelser på  
DM I SKILLS og på  
IGOTSKILLS.DK

Næste gang er det i Høng, Kalundborg  

28. - 30. april 2022.

Gratis adgang. Læs mere side 159.
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Som ambulancebehandler rykker du ud  
ved ulykker eller sygdom og hjælper men-
nesker, der har brug for redning eller akut 
behandling. På uddannelsen lærer du at 
udføre redningsarbejde og behandling på 
ulykkestedet og i ambulancen. Du lærer også 
at transportere syge eller tilskadekomne 
mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Psykologi, biologi, beredskab,  

kommunikation, kørekort

Ambulancebehandler

3 år 7 mdr - 4 år 7 mdr

Uddannelsen giver en grundlæggende 
viden om etablering og vedligeholdelse  
af haver, parker og kirkegårde. Du lærer  
om de forskellige planter og deres egen- 
skaber samt at anlægge og arbejde med 
græsarealer.

4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Plantekendskab, plantesundhedslære, 
jord, vand, serviceminded

EUX

Anlægsgartner

Uddannelsen giver viden om store 
byggerier, som kontorhuse, veje, broer, 
boligkvarterer, torve og pladser. Du 
lærer at arbejde i forskellige materialer 
efter plantegninger og beregninger.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Tegningsforståelse, vej, anlæg, 
belægning, teknologi

Anlægsstruktør, bygningsstruktør  
og brolægger

4 - 5 år

En autolakerer lakerer biler. På skolen  

lærer du de teknikker, du skal bruge  

for at få et flot resultat. Du får grundig  

undervisning i farvelære og sprøjte-

teknik.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Farvelære, materialelære,  

påføringsteknik

EUX

Autolakerer

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

Automatik- og procesuddannelsen

Du får viden om automatiske systemer,  

der styrer og regulerer. Du lærer om 

teknik, elektronik og stærkstrøms-

systemer. Du arbejder også med auto-

matiserede systemer, der er baseret 

på trykluft (pneumatik) og væsketryk 

(hydraulik).

3 år - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Fysik, elektronik, fejlfinding,  

robotteknologi

EUX2 år 6 mdr - 5 år

Bager og konditor

Uddannelsen giver en grundlæggende 
viden om bagning samt fremstilling af 
kager og desserter. Du lærer at blande 
de moderne metoder ved bagning med 
fagets gamle håndværkstraditioner. 
Du lærer også, hvordan man betjener 
kunder.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

NØGLEORD:
Brød, flødekager, lagkager, dessert,  
bageteknik, serviceminded

EUX

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år - 4 år 6 mdr

Beklædningshåndværker

Uddannelsen til beklædningshånd-
værker giver dig viden om at fremstille 
tøj til mode- og livsstilsbranchen. Du 
arbejder med hele processen fra idé til 
færdigt produkt. Du lærer at arbejde med 
designoplæg og konstruktion af mønstre. 
Du lærer også forskellige syteknikker.

• DIMENSIONERING •

2 år 6 mdr - 3 år 10 mdr

NØGLEORD:
Materialekendskab, modelkonstruktion, 
design, produktfremstilling

Beslagsmed

Uddannelsen til beslagsmed giver en  
grundlæggende viden om hove og heste-
sko. Du skal lære om heste, deres anatomi  
og forhold omkring deres sundhed. 
Endelig lærer du at lave de forskellige 
former for smedearbejde, der indgår ved 
fremstilling og tilpasning af hestesko.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Hesteracer, hovformer, planlægning, 
journalisering, arbejdsstillinger

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
Ændringer vil forekomme.EUD / EUX  UDDANNELSER
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Boligmonteringsuddannelsen

Uddannelsen giveren grundlæggende 

viden om mate rialer og design, og du lærer 

om produktudvikling, salg og service. 

Desuden får du et godt kendskab til de ma-

skiner og værktøjer, der indgår i arbejdet. 

Du får også undervis ning i de fag, som er 

særlige for det speciale, som du har valgt.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Design, fagtegning, iværksætteri, 

matematik, salg, service

Buschauffør i kollektiv trafik

Lær at køre bus på en hensynsfuld og  
forsvarlig måde. Du tager de nødven-
dige kørekort, og lærer desuden om 
vedlige holdelse og eftersyn af køretøjer  
– og hvordan man omgås kunder.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 - 5 år

NØGLEORD:
Naturfag, dansk, IT, konflikthåndtering, 
vedligeholdelse, køreteknik

Bygningsmaler

Uddannelsen giver en grundlæggende viden  om farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker. Du lærer om alle faser fra rådgivning af kunden over bundbehandling  og klargøring og endelig tapetsering, maling eller lakering af overfladen. Du har mulighed for at vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmorering og forgyldning.

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Farvelære, produktudvikling,  
påføringsteknik, naturfag, dansk

EUX

Bygningssnedker

På skolen lærer du om byggeri og energi og 
får en grundlæggende viden om fremstilling 
af vinduer, døre, trapper og andet inventar i 
bygninger, Du lærer også at bruge hænderne 
og udføre det traditionelle håndværk med 
håndværktøj. Du får viden om de forskellige 
materialer og lærer at lave arbejdstegninger 
og bruge håndværktøj.

2 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

NØGLEORD:
Design, formgivning, teknik,  

materialekendskab, CAM/CAD,  

matematik

EUX

Bådmekaniker

Bådmekanikeren lærer at arbejde med 
de forskellige typer af motorer, der 
ligger i mindre både. Du arbejder såvel 
med installation af motorer, propel-
akser og skruer som med fejlfinding  
og reparation.

• DIMENSIONERING •

4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Fejlfinding, reparation, salg, service, 
installation, dansk, engelsk, matematik

Cnc-teknikuddannelsen

Du får en grundlæggende viden om  
com puterstyret forarbejdning af metal.  
Du lærer at bore, fræse og dreje, både  
med almindelige maskiner og med cnc- 
maskiner.

• DIMENSIONERING •

2 - 3 år

NØGLEORD:
Materialekendskab, datastyring,  
teknik, bearbejdning, dansk, engelsk, 
matematik

Cykel- og motorcykel mekanikeruddannelsen

Du får en grundlæggende viden om, 

hvordan de mekaniske dele på cykler, 

knallerter og motorcykler fungerer. 

Du lærer at finde frem til defekte og 

slidte dele, som du så udskifter eller 

reparerer.

• DIMENSIONERING •

3 år 9 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Service, klargøring, mekanik,  

el-cykler, matematik, dansk, engelsk

Data- og kommunikationsuddannelsen

Du lærer fx at installere it-udstyr og 
at finde fejl og reparere. Dit arbejde er 
at udvikle, opbygge eller vedligeholde 
it-systemer. Arbejdet kræver kendskab 
til de nyeste teknikker. Generelt kræver 
uddannelsen teknisk indsigt og gode 
samarbejdsevner.

3 - 6 år

NØGLEORD:
Programmering, kundeservice, teknologi, 
matematik, engelsk, dansk

EUX

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
Ændringer vil forekomme. EUD / EUX  UDDANNELSER
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Den pædagogiske assistentuddannelse

Du får en grundlæggende viden om, hvor - 
dan man drager omsorg for børn, unge og 
voksne. Desuden lærer du om, hvordan du  
kan lave aktiviteter inden for bevægelse, 
idræt og i naturen. Kost og motions betyd- 
ning for velvære, ligesom arbejdet med  
konflikthåndtering, er en del af uddannelsen.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 4 år

NØGLEORD:
Psykologi, sundhed, samfundsfag,  
idræt, dansk, natur, udeliv,  
konflikthåndtering, omsorg

EUX

Detailhandel

Du får en grundlæggende viden om varer,  

salg og kundeservice i en butik. Du får  

des uden viden om, hvordan du indkøber 

varer, styrer lageret, præsenterer 

varerne og indretter butikken. Du lærer 

at betjene en kasseterminal, ligesom du 

lærer om butikkens økonomi.

3 - 4 år

NØGLEORD:
Salg, service, kundehåndtering,  

virksomhedsøkonomi, afsætning,  

digital handel

EUX

Digital media

Du lærer at designe, udvikle, programmere  

og scripte interaktive medier som fx web-

sites og apps. Du lærer også at lave 3D 

modellering og animation til fx reklamefilm 

og visualisering. Du lærer om billeder, video, 

lyd, grafik, typografi, æstetik, interaktiv for-

tælleteknik, formsprog og design til skærm.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 6 mdr

NØGLEORD:
Idé til produkt, desig, 3D-modellering, 

database, servervideo, billed, lyd

Dyrepasser

En vigtig del af arbejdet går ud på at  
sørge for, at dyrene har det godt og give 
dem mulighed for at lave nogle af de sam- 
me ting, som de gør i naturen. Du lærer 
også om avl, så du kan hjælpe dyrene med 
at få unger ved at give dem rigtigt foder  
og gode yngleforhold.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 2 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Naturfag, biologi, dyrevelfærd,  
kørekort, adfærdsbiologi

EUX

Ejendomsservicetekniker

En grundlæggende viden om varme- og  
vandforsyning, ventilationsanlæg, 
antenneanlæg og andre tekniske 
installationer. Du skal endvidere passe 
græsplæner, haveanlæg og rydde sne. 
Du lærer også om at servicere beboerne.

3 år 9 mdr

NØGLEORD:
Bygningsvedligeholdelse, service, 
affaldshåndtering, indkøb, betjening 

Elektriker

Du lærer, hvordan elektriske produkter  
og systemer virker, så du kan rådgive 
kunderne om valg og brug af installa-
tioner. Hvis de går i stykker, kan du finde 
fejlen og reparere den. Du kan også 
installere nye systemer.

4 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Lys, lyd, teknik, måling, el-teknik,  
installation, sikkerhed, sikring,  
alarmsystemer

EUX

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

På uddannelsen fremstiller og reparerer  

du elektronisk udstyr. Du lærer fx om 

udstyr til radio, tv, pc og tele- eller hos-

pitalsteknisk udstyr. Du får undervisning  

i måleinstru menter, som bruges til 

arbejdet.

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

NØGLEORD:
Radio, tv, teknik, måling, telesystemer, 

kommunikation, opsyn, sikkerhed

EUX

Elektronikoperatør

På skolen lærer du om elektriske  
komponenter, og hvordan de fremstilles  
på maskiner. Du lærer at arbejde med 
fejl retning og at præcisionslodde under 
mikroskop.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr

NØGLEORD:
Automatik, produktionsteknik,  
kvalitetsstyring, optimering, detaljer

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
Ændringer vil forekomme.EUD / EUX  UDDANNELSER
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Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Du lærer at finde fejl, reparere og udskifte 
dele på motorer, styretøj, bremser, koblin-
ger og hydrauliske og elektriske anlæg på 
landbrugs- og entreprenørmaskiner.  
Du arbejder med motorer og maskiner,  
der bruges i parker og haver, inden for 
landbruget eller byggeriet.

2 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Motorkendskab, styretøj, bremser, 
gear, elektronik, mekanik, it-systemer, 
overvågning, sikring, fejlfinding

EUX

Ernæringsassistent

Uddannelsen giver en grundlæggende 

viden om ernæring og tilberedning.  

Du får desuden viden om alle de hjælpe-

midler, der findes i et storkøkken. Nogle 

bruges til at forarbejde og tilberede 

maden, andre er til at forlænge madens 

holdbarhed.

3 år 5mdr - 4 år 2 mdr

NØGLEORD:
Råvarehåndtering, kemi, sundhed,  

produktion, proces, kvalitetsstyring

EUX

Eventkoordinator

En eventkoordinator planlægger og arran-
gerer aktiviteter, fx koncerter, fester og 
bryllupper. Du lærer at udvikle nye idéer 
og at realisere dem. Også alt om økonomi, 
booking og kontrakter. En eventkoordina-
tor kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, 
forlystelsesparker, storcentre m.m.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 4 år

NØGLEORD:
Planlægning, eventgennemførelse, 
projektstyring, samfundsfag, sprog, 
økonomi, informationsteknologi

EUX

Film- og tv-produktionsuddannelsen

På skolen lærer du at planlægge,  
optage og færdiggøre en film-, video-  
eller tv-produktion.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 5 år 6 mdr

NØGLEORD:
Storytelling, kamerabrug, lyd, lys,  
programtilrettelæggelse, video,  
klipning, stil, form, farver

Finansuddannelsen – EUX

Du får en grundlæggende viden om at  

betjene og vejlede kunder om deres 

økonomi, bl.a. deres behov for at låne 

penge, spare op, investere eller tegne 

forsikringer.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år

NØGLEORD:
Fag på gymnasielt niveau, service,  

kommunikation, økonomi,  

markedsanalyse

KUN SOM EUX 

Finmekaniker

Du lærer at læse og også at konstruere  
en teknisk tegning til fremstilling af de  
forskellige dele. Det kan fx være små dele  
af mekanikken i en kopimaskine, et måle-
apparat eller et fotoapparat. Tegningerne 
laves på computer. Du lærer at bruge det 
specielle værktøj, der indgår i produktionen.

2 - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Produktuvikling, bore-, dreje- og 
fræsemaskiner, service, mekanik, 
måling, kontrolteknik

Fitnessuddannelsen

Du får indsigt i kroppens anatomi,  
kredsløb og forskellige energisystemer. 
Du lærer teknikker til konditions- og  
styrketræning. Derudover lærer du 
teknikker til, hvordan du skal instruere.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år

NØGLEORD:
Anatomi, fysiologi, instruktionsteknik, 
coaching, ernæring, sundhed

Flytekniker

Du får viden om og lærer at vedligeholde  

og reparere flymotorer, bremser, styre-

systemer, el- og navigationssystemer, 

stel, vinge, hale, ror og landingsstel.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr - 6 år 6 mdr

NØGLEORD:
aerodynamik, motorkendskab,  

flysystemer, instrumenter, fysik,  

matematik, elektronik

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
Ændringer vil forekomme. EUD / EUX  UDDANNELSER
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Forsyningsoperatør

Du lærer, hvordan strømmen produce-

res på forskellige måder, hvordan man 

overvåger og styrer el-nettet.  

Du lærer også, hvordan man vedlige-

holder og reparerer fejl på de trans-

formatorstationer og kabler mv., som 

el-nettet består af.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr

NØGLEORD:
Anlægsstyring, overvågning,  

kabelmontage, teori, elnet, sikkerhed

Fotograf

På uddannelsen lærer du om teknikken  
bag billeder, og hvad de kan indeholde 
og udtrykke. Arbejdsområdet er meget 
bredt. Det kan fx være at lave reklame- 
og illustrationsbilleder, portrætfotos, 
luftfotos eller idéforslag og skitser til 
kunder.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

5 år

NØGLEORD:
Lyssætning, stil, form, farve, design, 
storytelling, kvalitet, reklame

Frisør

Du lærer klippeteknikker i kort og langt  
hår, at lave permanent og at fastgøre  
ekstensions. Du lærer også at klippe 
skæg, farve bryn og lægge make-up.  
Viden om de nye trends inden for 
hårmode.

• DIMENSIONERING •

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

NØGLEORD:
Teknik, psykologi, kundeservice, 
farvelære, farvning, manicure, trends, 
mode, makeup, stil, design

EUX

Gartner

Du får viden om, hvordan man behandler  

jorden, passer og plejer planterne og sikrer, 

at de har gode betingelser for at gro.  

Du lærer fx om vandingsmetoder, gødnings-

forhold og beskyttelse af planterne mod 

skadedyr og sygdomme, ligesom du lærer at 

betjene maskiner og tekniske installationer.

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

NØGLEORD:
Plantesundhed, jord, vand, næring,  

miljø, klima, internationale forhold

EUX

Gastronom

En gastronom arbejder med at lave mad.  

På skolen lærer du om gode råvarer, 

at tilberede og anrette maden samt at 

vælge drikkevarer dertil. Som gastro-

nom lærer du også meget om indkøb og 

kundeservice.

2 - 4 år 9 mdr

NØGLEORD:
Bæredygtighed, arbejdsmiljø,  

sikkerhed, samarbejde, kundeservice, 

salg, råvarehåndtering

EUX

Glarmester

På skolen lærer du at tilskære, slibe og  
polere alle typer glas. Du lærer også at  
sætte ruder i vinduer og døre, at ud-
skifte bilruder og indramme billeder.

4 år 8 mdr

NØGLEORD:
Plantegning, beregninger,  
materialeforståelse, samfundsfag,  
jura, kundebetjening

Gourmetslagter

Uddannelsen giver en grundlæggende  
viden om slagtning samt partering og 
tilberedning af kød. Du lærer at kende 
god kvalitet, så bøfferne i køledisken er 
saftige og møre. Desuden lærer du kun-
deservice og god hygiejne, da kød hurtigt 
fordærves.

2 år 6 mdr - 4 år

NØGLEORD:
ernæringslære, teknik,  
kvalitetskontrol, kundebetejning,  
råvarehåndtering, hygiejne

Grafisk tekniker

En grafisk tekniker står for produk-
tionen af trykte materialer. Du lærer 
teknisk at tilrettelægge, kontrollere 
og gennemføre produktionen af trykt 
kommunikation.

4 år

NØGLEORD:
Tryk, print, digital trykteknik, kvalitet, 
teknologi, materialekendskab, teknik, 
informationsteknologi, mekanik

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
Ændringer vil forekomme.EUD / EUX  UDDANNELSER
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Greenkeeper

Som greenkeeper har du en viden om græs 

og andre planter, der findes på et golfan-

læg. Som greenkeeper skal du også passe 

blomster, træer og buske ved golfbanen, 

så området ser flot og indbydende ud. En 

greenkeeper kan arbejde ved golfanlæg 

eller fodbold stadions, hvor der også er 

brug for en flot og nyklippet græsplæne.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Vækstforhold, skadedyr, pleje,  

gødning, beplantningspleje, sprøjtning, 

materialeforståelse

Guld- og sølvsmede uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende  
viden om metallers egenskaber, og du 
lærer at bruge de rigtige værktøjer og 
maskiner til arbejdet. Derudover lærer  
du om form og formgivning og at lave 
arbejdstegninger, så du kan bearbejde  
og udsmykke metallet.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 5 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Formgivning, tegning, illustration,  
formgivning, metalkendskab, stil

Handelsuddannelsen

På skolen lærer du om salg, indkøb og  
logistik. Du lærer også at indhente tilbud, 
sammenligne priser og kvaliteter, arbejde 
med logistik samt at indkøbe varer i pas-
sende mængder. Som handelsuddannet 
kan du arbejde i handelsvirksomheder eller 
starte din egen handelsvirksomhed.

3 - 4 år

NØGLEORD:
Salg, planlægning, indkøb, logistik,  
forretningsforståelse, kundeservice

EUX

Havne- og terminaluddannelsen

På uddannelsen gennemgår du en lang  

række af de praktiske opgaver, der er på 

en havne- og terminalarbejdsplads:  

Håndtere, laste og stuve varer, gods og  

materialer i terminalen og på skibene.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 - 3 år

NØGLEORD:
Kommunikation, materialehåndtering, 

samfundsfag, sikkerhed,  

køreuddannelse

Hospitalsteknisk assistent

Du lærer at måle patienters hørelse eller 
hjernens elektroniske bølger på patien-
ter. På uddannelsen får du en grundlæg-
gende viden om brugen af moderne 
måleudstyr til at undersøge fx hørelsen 
og hjernen. Du lærer desuden at forstå 
og bruge fagudtryk inden for medicin.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 3 år 9 mdr

NØGLEORD:
Patientdokumentation, psykologi,  
kommunikation, etik, anatomi, fysiologi

Industrioperatør

Du lærer om de forskellige typer ma- 
skiner og anlæg, der typisk styres  
gennem computere. Du lærer også at 
begå dig i fremstillingsproduktionen,  
om pakning af varer og lagerarbejde.

2 år 6 mdr - 3 år 2 mdr

NØGLEORD:
Kvalitetskontrol, sikring,  
produktionsoverblik, overvågning  
af anlæg, arbejdsmiljø

Industriteknikeruddannelsen

Uddannelsen dækker fag som fx fræs- 

ning og svejsning men også mere 

teknologiske fag som programmering 

af computerstyrede maskiner (cnc) og 

produktudvikling.

2 år 6 mdr - 6 år

NØGLEORD:
Materialelære, programmering,  

svejsning, computerstyring, detaljer, 

måleteknik, teknologi

EUX

Karrosseriteknikeruddannelsen

En grundlæggende viden om at bygge  
og reparere karrosserier til personbiler,  
varevogne, lastvogne og busser. Du 
lærer at arbejde i forskellige materialer 
som stål, letmetal, aluminium og plast.

4 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Opretning, vurdering, reparation, miljø, 
førstehjælp, materialeforståelse

EUX
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Kontoruddannelsen – EUX

Kontoruddannelsen giver en grundlæg - 
gende viden om administration og 
økonomi. Du lærer også om kontakt med 
kunder, service og hvordan du arbejder 
med tekstbehandling, regneark, data-
baser og andre it-programmer.

4 år

NØGLEORD:
Samfundsfag, dansk, engelsk,  
kundeservice, administration,  
fag på gymnasieniveau

KUN SOM EUX

Kosmetiker

Du lærer at udføre ansigt og kropsbe-

handlinger, og kunne rådgive kunder om 

hudpleje og make-up. På skolen lærer 

du om de forskellige teknikker og pro-

dukter, man bruger ved skønhedspleje. 

Du lærer også at fjerne uønsket hår og 

lakere negle.

• DIMENSIONERING •

3 - 4 år 1 mdr

NØGLEORD:
Hudpleje, anatomi, fysiologi, ernæring, 

sundhed, kemi, stil, form, farve, trends, 

mode, teknikker

EUX

Kranfører

Du får en grundlæggende viden om  

transport af gods. Du lærer at håndtere 

og fragte gods på forsvarlig måde.  

Du lærer også at udføre kranarbejde  

af forskellig art.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Lastning, transport, teknik,  

arbejdsmiljø, energirigtig kørsel,  

sikkerhed

Køletekniker

En køletekniker kører oftest rundt  
til kunderne og opstiller og servicerer 
køleanlæg. Det kan være i dagligvare-
butikker, kølebiler, frysehuse eller fx  
på slagterier.

2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Reparation, vedligeholdelse,  
materialeforståelse, kundeservice, 
anlæg

Lager- og terminaluddannelsen

Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. 
at modtage og udlevere varer. Du lærer 
at køre gaffeltruck – og samtidig får du 
undervisning i forskellige it-systemer.

• DIMENSIONERING •

2 - 5 år

NØGLEORD:
Køreuddannelse, IT-lagerstyring,  
arbejdsmiljø, sundhed, logistik,  
samarbejde

Landbrugsuddannelsen

Uddannelsen til landmand giver en grund- 
læggende viden om pasning af husdyr 
og jorddyrkning. Mange store gårde med 
moderne bygninger og anlæg med mange 
produktionsdyr, stiller store krav om viden 
om teknik, styring, og vedligeholdelse.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 4 mdr - 5 år 11 mdr

NØGLEORD:
Maskinfører, plantedyrkning, husdyr, 
råvarer, dyrkningsmetoder, miljø, klima, 
dyrevelfærd, teknik

EUX

Lastvognsmekaniker

Uddannelsen giver en grundlæggende 

viden om at finde fejl og reparere eller 

udskifte dele på biler, der er gået i styk- 

ker eller har fået skader. Du lærer om  

alle typer biler med en totalvægt over 

3.500 kg.

2 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Automekaniker, fejlfinding, styretøj, 

bremser, motorkendskab, reparation, 

kvalitetsstyring, detajler

EUX

Lufthavnsuddannelsen

En lufthavnsoperatør laster og tømmer  
fly. På skolen lærer du om at transpor-
tere bagage til og fra fly, samt om andre 
arbejdsopgaver i lufthavnen. Du lærer 
også at køre bl.a. gaffeltruck og at 
vedlige holde flyvepladser.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 6 mdr - 3 år 8 mdr

NØGLEORD:
Lufthavnssikkerhed, logistik, afisning, 
specialkøretøjer, teknik, sikkerhed, 
arbejdsmiljø, vedligeholdelse
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Maritime håndværksfag

Uddannelsen giver en grundlæggende  
viden om materialer og udstyr til både 
og skibe. Du lærer at bruge de rigtige 
værktøjer og maskiner til arbejdet. Der-
udover lærer du om form og design.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Bådebygger, sejlmager, tegning, 
iværksætteri, innovation, reparation

Maskinsnedker

Du lærer at planlægge og klargøre ma-

skiner og materialer til produktion. Du 

skal betjene og vedligeholde maskiner-

ne samt kende de nyeste teknikker til 

fremstilling af møbler, gulve og døre.

2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr

NØGLEORD:
Formgivning, konstruktion, måleteknik, 

digital tegning, programmering,  

robotteknologi, materialeforståelse

EUX

Mediegrafiker

Uddannelsen giver en viden om de  
forhold, der har betydning for arbejdet 
med grafiske udtryk. Du lærer at plan-
lægge, gennemføre og kontrollere  
dine opgaver. Du lærer også om billed-
behandling, digital udprintning  
og kundekontakt.

• DIMENSIONERING •

4 år 5 mdr

NØGLEORD:
Design, grafik, billeder, kreativitet,  
illustrationer, tegning, formidling, 
trends, kundeservice, teknologi

Mejerist

En mejerist forarbejder mælk til fx ost  
og smør. På skolen lærer du om de for-
skellige mejeriprodukter, og hvordan de 
laves med hjælp fra bakterier og svampe. 
Du får også viden om, hvordan du passer 
og rengører de maskiner, der bruges til 
fremstillingen af mejeriprodukterne.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr

NØGLEORD:
Kemi, hygiejne, teknologi,  
processtyring, råvarehåndtering, 
kvalitetskontrol

Murer

På skolen lærer du om de forskellige 

slags sten og fliser samt hvordan du 

bygger et hus nøjagtigt efter en arbejds-

tegning. Du lærer også at støbe sokkel 

og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse 

facader samt opsætte fliser på vægge 

eller gulve.

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

NØGLEORD:
Udendørs arbejde, miljø,  

tegningsforståelse, matematik,  

materialeforståelse

EUX

Møbelsnedker og orgelbygger

Uddannelsen giver en grundlæggende 
viden om, hvordan man fremstiller 
produkter i træ. På skolen lærer du at 
vurdere og vælge de rigtige materialer, 
og du lærer at betjene og vedligeholde 
maskiner og værktøj.

• DIMENSIONERING •

3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

NØGLEORD:
Matematikforståelse, formgivning, 
kreativitet, CAD, trætypekendskab, 
maskinteknik

EUX

Ortopædist

På skolen lærer du at lave bandager,  
krykker, kunstige arme og ben. En vigtig 
del af arbejdet går ud på at tilpasse pro-
tesen, som er af fx metal, plastic, træ 
eller læder til den enkelte bruger.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år

NØGLEORD:
Biomekanik, materialeforståelse,  
teknisk snilde, udvikling, matematik, 
sprog 

Overfladebehandler

Uddannelsen giver viden om forsegling,  

lakering, galvanisering og metallisering,  

som er de tekniske metoder, der bruges 

til at styrke og rustbeskytte og give en 

pæn finish.

2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

NØGLEORD:
Pulverlakering, skibsbehandling,  

tankanlæg, vindmøller, kemi, teknologi, 

miljø
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Personvognsmekaniker

På skolen lærer du en masse om biler 

og lærer at finde fejl og vedligeholde 

de mange dele. Du lærer at justere 

motorer, bremser og styretøj samt at 

finde og rette fejl på bilens elektriske 

systemer.

2 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Fejlfinding, styretøj, bremser, sikerhed, 

miljø, el-biler, hybridbiler, reparation, 

motorkendskab

EUX

Plastmager

Meget af arbejdet handler om at betjene 
og overvåge de store produktions-
maskiner, der støber og forarbejder 
plasten. På skolen lærer du at lave alt 
i plastic fra små dimser til store både 
eller vinger til vindmøller.

2 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

NØGLEORD:
Produktionsprocesser, plastkendskab, 
teknologi, udvikling, miljø, overvågning, 
maskinbetjening

EUX

Procesoperatør

En procesoperatør arbejder med at 
fremstille produkter, som du kender 
fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og 
medicin. Du lærer at finde og rette fejl 
på produktionsanlæg og at hjælpe med 
at forbedre produktionen.

2 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Kemi, processer, produktionsanlæg, 
produktion, biologi, analyse, automatik, 
kvalitetskontrol

EUX

Produktions- og montageuddannelsen

På uddannelsen lærer du at bygge pro-

dukter i hærdet plast. Det kan fx være 

vindmøllevinger, tanke og andre store 

emner. Afhængigt af dit speciale, lærer du 

at støbe og fremstille produkterne eller 

at sætte dem op og få dem til at virke. 

Det kan fx være at forbinde forskellige 

mekaniske og elektriske dele og måle, om 

de fungerer, som de skal.

2 år 6 mdr

NØGLEORD:
Vindmøller, operatør, plastmager, 

bådebygger, materialeforståelse, 

måleteknik, montageteknik, miljø

Produktør

På uddannelsen lærer du at arbejde inden 

for industriproduktion. Du får kendskab 

til forskellige former for produktionsma-

skineri og lærer at betjene maskinerne 

samt udføre mindre reparationsopgaver. 

Du lærer at arbejde ud fra kvalitetspara-

metre og bestemte produktionsmål.

2 år

NØGLEORD:
Dreje- og boreteknikker, slibning,  

polering, lager, maskinbetjening,  

logistik, reparation, proces

Receptionist

Uddannelsen til receptionist giver en  
grundlæggende viden om kundebetje-
ning, service, omregning af valuta, fx når 
du skal have med turister at gøre. Som 
receptionist betjener du mennesker fra 
hele verden, og du må være parat til at 
tale og skrive på tysk og engelsk.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 3 år 11 mdr

NØGLEORD:
Værtsskab, kundeservice, salg, 
markedsføring, kommunikation, sprog, 
turistlære, forsikring, jura

EUX

Serviceassistent

Uddannelsen giver en grundlæggende  
viden om professionel rengøring.  
Du lærer om vedligeholdelse og at 
udføre mindre reparationer. Desuden 
får du viden om at tilberede og anrette 
mad. Kundebetjening er også en del af 
uddannelsen.

2 - 2 år 6 mdr

NØGLEORD:
Rengøring, hygiejne, kundeservice, 
tilberedning, patienthåndtering,  
samfundsfag

Sikkerhedsvagt

På skolen lærer du om det udstyr, man  
bruger for at forhindre brand, tyveri og  
hærværk. Som sikkerhedsvagt lærer du  
også at skrive rapporter om det arbejde,  
du laver.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr

NØGLEORD:
Sikkerhed, overvågning, arbejdsmiljø, 
retsregler, personsikkerhed,  
dokumentation, konflikthåndtering
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Skibsmekaniker

Du lærer om de forskellige typer af ma-

skiner ombord på et skib. Du kommer til  

at svejse, at skære gevind og at klippe 

rør og plader. Du lærer at vedligeholde 

maskineriet, hydrauliske anlæg og andet 

teknisk udstyr. Du lærer desuden at læse 

en teknisk tegning samt at reparere fejl.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 9 mdr

NØGLEORD:
Hydraulik, rørsystemer, el-teknik,  

tegningsforståelse, motorkendskab

Skibsmontør

En skibsmontør arbejder med motorer og 
teknik på fx store fiskerbåde. På skolen lærer 
du at reparere og vedligeholde motorer, 
kraner og andet skibsudstyr. En vigtig del  
af arbejdet går ud på at kunne reparere  
skibet, imens det sejler. Som skibsmontør 
lærer du også at vedligeholde skibets køle-
anlæg, så fangsten holdes afkølet.

3 - 5 år

NØGLEORD:
Motorkendskab, reparation, svejsning, 
hydraulik, rørsystemer, søstærk

EUX

Skiltetekniker

Uddannelsen giver en grundlæggende 
viden om farver, form og design. Du 
lærer om skiltes forskellige udtryk, 
virkemidler og funktion. Du lærer om  
typografiens skriftbilleder og om form 
og design af skilte i forskellige størrel-
ser og materialer.

• DIMENSIONERING •

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Frihåndstegning, digital tegning,  
teknologi, design, farvelære, formater, 
materialelære

EUX

Skorstensfejer

På skolen lærer du forskellige former 

for renseteknik. Du lærer også at forhin-

dre brand. Du lærer at måle, kontrollere 

og godkende, at varmeanlæg, fyr og 

skorstene er i orden.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Renseteknik, el-teknik, fyringsteknik, 

miljø, kvalitetskontrol

Skov- og naturtekniker

Du lærer at plante områder til med de  
ønskede træer og at passe og pleje dem. 
De nye træer skal have gødning, og der skal 
sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de 
nye skud. Skoven er et stort økosystem, og 
derfor lærer du også om biologi, økologi, 
miljø samt om naturnær skovdyrkning.

• DIMENSIONERING •

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

NØGLEORD:
Skovarbejder, naturpleje, miljø,  
klima, maskinteknik, biologi

Slagter

Uddannelsen giver en grundlæggende  
viden om slagtning samt partering og ud- 
bening, kød – og kvalitetskontrol. Der er 
eksport til mange lande,  derfor vil du som 
industrislagter lære at udskære kødet og 
forarbejde det fx med salt eller røg, så det 
passer til de forskellige markeder.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

NØGLEORD:
Kvalitetskontrol, udbeningsteknik, 
udskæring, forarbejdning, råvarehånd-
tering, ergonomi, samfundsfag

Smed

På skolen lærer du om de forskellige typer af 

metal, og hvordan de kan formes. En vigtig 

del af arbejdet går ud på at vælge det rette 

metal og den rette arbejdsteknik ved for-

skellige opgaver. Det kræver at du som smed 

følger med i de nyeste teknikker. Som smed 

lærer du også at lime og svejse i plastic.

2 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Svejsning, bearbejdning, kvalitet,  

miljø, produktion, materialekendskab, 

matematik, sprog, arbejdsteknik

EUX

Social- og sundhedsassistent

Du bliver bl.a. undervist i at udføre  
sygepleje- og omsorgsopgaver.  
Du lærer også at vejlede og motivere 
andre menne sker til at drage omsorg  
for sig selv.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 9 mdr - 4 år 7 mdr

NØGLEORD:
Borgeromsorg, patientforløb, kemi, 
rehabilitering, medicinhåndtering,  
farmakologi, sundhedsfremme

EUX
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Social- og sundhedshjælper

Du yder omsorg og personlig og prak- 
tisk hjælp til ældre mennesker enten i 
deres eget hjem eller på et plejehjem.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 2 mdr

NØGLEORD:
Borgeromsorg, patientforløb,  
personlig pleje, medicinhåndtering,  
farmakologi, psykologi, samfundsfag

Stenhugger og stentekniker

En stenhugger kløver, hugger og til-

passer sten. På skolen lærer du om de 

forskellige stenarter. Du træner også 

i at hugge skrifttegn og udsmykke fx 

gravsten.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 5 år

NØGLEORD:
Tegningslære, skrifttegn, materialelære, 

bearbejdsningsteknik

EUX

Stukkatør

Uddannelsen giver en grundlæggende viden 

om håndværkets muligheder for at udsmykke 

bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre 

opgaver, der passer til bygningen. Du træner 

teknikker med især hammer, mejsel og spar- 

tel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden 

om fx slotte, godser og herskabslejligheder.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

4 år - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Stukteknik, tegningslære,  

materialeforståelse, historie, stil

Støberitekniker

På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, 
skruer til skibe og store kedler. Du kon-
struerer en  god støbeform af fx sand, som 
fyldes med flydende metal og afkøles. Som 
støberitekniker lærer du at slibe og pudse 
efter, så resultatet bliver flot og glat.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr - 4 år

NØGLEORD:
Støbning, modelfremstilling,  
efterbehandling, sikkerhed,  
kvalitetskontrol

Tagdækker

Du lærer, hvordan du lægger forskellige  
typer tage, vedligeholder og reparerer 
dem. Uddannelsen giver dig kendskab 
til materialer, konstruktioner og byg-
ningsregler.

3 år 9 mdr

NØGLEORD:
Tegningsforståelse, udendørs arbejde,  
sikkerhed, opmåling, teknologi,  
matematik, materialehåndtering

Tandklinikassistent

Du lærer at gøre instrumenter klar og at 
tage røntgenbilleder og aftryk. Desuden 
får du viden om, hvordan man rengør 
tænder og forebygger tandsygdomme 
m.m.

3 år 6 mdr

NØGLEORD:
Naturfag, hygiejne, kommunikation, 
detajleorienteret, psykologi, anatomi, 
fysiologi

Tandtekniker

Tandproteser, broer og guldkroner m.m.  

Du arbejder med materialer som gips, 

guld, acryl og porcelæn. Arbejdet 

kræver teknisk snilde. Du lærer også at 

bruge computer og maskiner.

• DIMENSIONERING •

3 - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Laboratorie, protesebearbejdning,  

kroner, broer, 3D-teknologi,  

detajlearbejde, tandregulering

EUX

Tarmrenser

Uddannelsen giver en grundlæggende  
viden om rensning af husdyrtarme. Du skal 
lære om kvalitetskontrol, da det er meget 
vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de 
sendes videre i produktionen. Du skal også 
lære at efterbehandle de rensede tarme 
manuelt og med maskiner.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år

NØGLEORD:
Hygiejne, naturfag, kvalitetskontrol, 
produktion, efterbehandling, maskin-
håndtering

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
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Teater-, event- og av-tekniker

På uddannelsen arbejder du med de  
elementer, der skal bruges til udstillinger 
og teaterforestillinger. Du lærer fx at op-
sætte og nedtage udstyr. På skolen lærer 
du om sceneteknik og forberedelse af 
en udstilling eller en forestilling. Du skal 
være god til at samarbejde.

• DIMENSIONERING •

2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Lys, lydteknik, produktionsteknik,  
teaterarbejde, kulisser, event,  
rekvisithåndtering, kvalitet

Teknisk designer

Uddannelsen giver en grundlæggende  

viden om planlægning af bygge- eller 

produktprojekter. Du lærer at undersøge, 

beregne, designe og konstruere. Du kan 

uddannes inden for industriel produktion 

eller bygge og anlæg.

3 år 6 mdr

NØGLEORD:
Tegningsforståelse, konstruktion,  

3D-tegning, materialelære, visualisering 

Teknisk isolatør

En teknisk isolatør isolerer for kulde,  
varme, lyd og vibrationer. På skolen  
lærer du om forskellige materialer og  
måder at isolere på.

3 år 9 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Materialeforståelse, matematik, miljø, 
teknisk isoleringsarbejde, sikkerhed

EUX

Tjener

En vigtig del af arbejdet går ud på at tale  
med gæsterne og anbefale dem mad og 
drikke ud fra menukortet og deres smag. 
Som tjener lærer du også om borddæk-
ning, afregning og hvordan man mikser 
drinks.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 2 mdr - 4 år

NØGLEORD:
Servicering, kundebetjening,  
gastronomi

EUX

Togklargøringsuddannelsen

En vigtig del af arbejdet går ud på at  

kontrollere bremser, koble vogne og 

bremseslanger sammen og at efterse 

togene. Som togklargører lærer du også 

at udskifte slidte dele.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 - 2 år 4 mdr

NØGLEORD:
Togklargøring, færden i spor,  

branchespecifikke systemer,  

godshåndtering, sikkerhed

Træfagenes byggeuddannelse

På uddannelsen lærer du at bygge og  
arbejde med træ, men du lærer også at  
arbejde med forskellige andre bygge-
materialer, fx kork.

4- 5 år

NØGLEORD:
Samfundsfag, arbejdsmiljø, tegning, 
materialekendskab, opmåling, beregning, 
plantegninger, sprog

EUX

Turistbuschauffør

En grundlæggende viden om at køre  
turistbus på en hensynsfuld og fors-
varlig måde. Du tager de typer af køre-
kort som er nødvendige og får desuden 
viden om vedligeholdelse og eftersyn af 
køretøjer.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Konflikthåndtering, vedligeholdelse, 
rengøring, sprog, skiftende arbejdstider, 
sikkerhed, logistik

Urmager

På skolen lærer du om de forskellige  

urværk, der findes i små og store ure.  

Du lærer også at udskifte nedslidte dele  

i digitale og mekaniske ure, så de bliver  

som nye.

4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Naturfag, elektronik, mekanik,  

detaljearbejde, salg, service, sprog, 

kvalitetskontrol
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Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende  

viden om at køre, efterse og vedligeholde  

store køretøjer. Du lærer også om de  

forskellige love og regler, der skal over-

holdes, når gods skal transporteres  

i Danmark og udlandet.

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

3 år 6 mdr - 5 år

NØGLEORD:
Logistik, selvstændighed, naturfag,  

sprog, gaffeltruck, godshåndtering

Veterinærsygeplejerske

På uddannelsen får du en grundlæggende 
viden om pasning, behandling og operation 
af dyr. Du lærer om dyreadfærd, anatomi og 
sygdomme, så du kan se om dyrene er raske 
eller syge. Du lærer også at lave mikrobio-
logiske undersøgelser og rengøre de forskel-
lige redskaber og apparater i klinikken.

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD:
Dyreadfærd, anatomi, hygiejne,  
biologi, pasning, omsorg

VVS-energiuddannelsen

Alt om rørinstallationer i beboelser og 
industri, som forsyner os med energi.  
Du lærer om de mange arbejdsområder, 
som uddannelsen rummer, og får viden 
om gas- og vandinstallationer, central-
varmeanlæg og fx om olie- og gasfelter  
i Nordsøen.

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

NØGLEORD:
Vand, gas, varmeinstallationer,  
digital tegneteknik, kundeservice, 
kvalitetssikring

EUX

Værktøjsuddannelsen

En værktøjstekniker eller værktøjsmager 

laver forme til produktion af plastik eller  

metaldele. På skolen lærer du at lave  

forme til fx dele til mobiltelefoner.  

Du lærer også at lave stanseværktøj,  

der fx kan trykke øloplukkere eller beslag 

ud af en stor metalplade.

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

NØGLEORD:
Bearbejdning, computermaskiner,  

fremstilling, teknisk formsprog,  

kommunikation, sprog, detaljeteknik

EUX

Webudvikler

På uddannelsen lærer du at arbejde  

med tekst, billeder, lyd, grafik og ani-

mation i forbindelse med både websider 

og samlede netløsninger.

• DIMENSIONERING • UDELUKKENDE SKOLEBASERET •

2 år 3 mdr

NØGLEORD:
Webdesign, HTML, CSS, javascript,  

databasehåndtering, innovation,  

iværksætteri, front-end udvikling

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. 
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