
Velkommen til
Unge I Praksis

7. klasse 
Vindinge skole

Margretheskolen 
Lindebjerg skole

Starter kl. 16.30



Program:

Præsentation
Projektbeskrivelse
Program for de forskellige dage i projektet
Praktikvært 
Erhvervsskolernes repræsentant
Gennemgang af EUD/EUX
Samtykkeerklæring



Projektbeskrivelse

Formål:

• At bidrage til at udvide elevernes horisont ift. 

uddannelse og job (særligt i forhold til 

erhvervsuddannelser, og job relateret hertil)

• At bidrage til at understøtte elevernes refleksion over 

de erfaringer, de har gjort sig igennem forløbet

• At bidrage til, at forældrene får en øget indsigt i og/eller 

et andet syn på erhvervsuddannelserne



Unge I Praksis Forløbets plan

Del 1: Introduktion til ”Unge i Praksis” i klasselokalet

Del 2: 2 praktikdage på en virksomhed

Del 3: ”Tour de erhvervsskole” torsdag d. 10. 

november

Del 4: Evaluering i klasserne

Ved Uddannelsesvejlederne
Maria gennemgår programmet



Praktikvært fortæller

• Indledning ved virksomhedskonsulent Palle 
Olsen 

• Videointerview med varehuschef, Jyllinge 
Brugsforening Benjamin Knudsen



Erhvervsskolernes repræsentant

• Gennemgang af EUD/EUX

• Tour de Erhvervsskole



Hvad kan jeg uddanne mig til?
Erhvervsuddannelser

Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser

Omsorg, sundhed 
og pædagogik

Teknologi, byggeri 
og transport

Kontor, handel og 
forretningsservice

Kok, bager, tjener, 
hestemanager, 
anlægsgartner, 

greenkeeper 
kosmetiker, frisør, 

beklædnings 
assistent

Handelsassistent, 
detailhandel, 

salgsassistent, 
receptionist, 

sekretær, event 
koordinator

Tømrer, murer, maler,  
elektriker, VVS,

Smed, mekaniker, it-
supporter, web-designer, 

plastmager, 
industritekniker

https://www.ug.dk/udda
nnelser/erhvervsuddann
elser/teknologibyggeriog

transport

Sosu-assistent, 
pædagogisk 

assistent, 
tandklinikassistent 
hospitalsassistent

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport


EUX

• Erhvervsuddannelse + gymnasiefag



Erhvervsuddannelser
EUD/EUX

• EUD sigter mod arbejdsmarkedet. Fagene er på E & D niveau

• EUX supplerer EUD med undervisning i flere fag på 
gymnasialt niveau: C, B & A (fx dansk, matematik, engelsk, 
fysik m.fl.)

• EUX tages samtidig med, at du tager din erhvervsuddannelse

• EUX giver derfor ’generel studiekompetence’ og adgang til at 
læse videre på samme vilkår som andre med gymnasial 
uddannelse på et Erhvervsakademi eller en Professions 
Højskole.



Tour de Erhvervsskole



Tak for i dag

Husk at udfylde samtykkeerklæringer, i dag via: ☺
https://ungeipraksis.dk/samtykke-til-deltagelse-i-unge-i-praksis/

Glæd jer til at få glade børn hjem ☺

 

https://ungeipraksis.dk/samtykke-til-deltagelse-i-unge-i-praksis/

