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Velkommen til E:DAG:
Erhvervsskolernes introdag

Vi er klar med tilmeldingerne til næste skoleårs erhvervs- 
introducerende dag - E:dag - for 8. årgang i uge 35 - 40

E:dag er et klassebesøg på en erhvervsuddannelse i Aarhus afviklet på en 

skoledag pr. klasse. E:dag er obligatorisk for alle elever på 8. klassetrin, da 

besøgsdagen er første del af elevernes introduktionskurser. Anden del er de 

selvvalgte to besøg på ungdomsuddannelserne i foråret 2021. E:dag er samtidig 

en øjenåbner for de mange spændende muligheder på en erhvervsuddannelse.

Vi har nu gennem nogle år arbejdet med E:dagen, og vi møder mange 

velmotiverede elever og lærere på besøgene. Erhvervsuddannelserne ser hvert pår 

frem til E:dagen og lægger et stort arbejde i, at det bliver en god dag for alle. 

Vi evaluerer erfaringerne med E:dag fra år til år og er kommet frem til, at 

besøgene er gode når:

• Det er en klasseaktivitet for en klasse, hvor eleverne kender hinanden

• Læreren, der er med på E:dag hele dagen, kender eleverne og deres 

reaktionsmønstre

• Besøgene er forberedt hjemmefra 

• Det er faste undervisere på erhvervsuddannelserne, der står for E:dag.

Tilmelding via UU efter nærmere aftale. Vi glæder os til at møde dig. 

Aarhus Business College – side 4-5

AARHUS TECH – side 6-7

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus – side 8-9

Aarhus Universitet Institut for Odontologi og Oral Sundhed – side 10-11

SOSU Østjylland – side 12-13

VIA Beklædningshåndværker – side 14-15



3

Masser af fordele

Her er blot nogle af fordelene ved at vælge en erhvervsuddannelse:

Der er brug for dig
Allerede nu er der stor efterspørgsel efter dygtige faglærte, og i fremtiden bliver 

der brug for endnu flere.

Løn undervejs
På de fleste erhvervsuddannelser får du elevløn, når du er i gang med uddannel-

sens hovedforløb. 

Ud i virkeligheden
Uddannelserne veksler mellem skoleperioder, hvor du lærer teori, og praktikperio-

der, hvor du træner det, du har lært, ude på en rigtig arbejdsplads. 

Kom godt videre
De fleste erhvervsuddannelser er adgangsgivende til videregående uddannelser. 

Det gælder især EUX-uddannelserne, hvor du får både studentereksamen og 

svendebrev.

Ud i verden
På mange erhvervsuddannelser kan du tage en del af din praktik i udlandet, og på 

den måde give din uddannelse et internationalt twist. 

Bliv verdensmester
Hvert år konkurrerer unge fra de forskellige erhvervsuddannelser mod hinanden 

ved DM i Skills for at se, hvem der er Danmarks dygtigste. Nogle af vinderne går 

endda videre til verdensmesterskaberne. 
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EUX Business og EUD Business

Du har mange muligheder med en EUX Business eller EUD Business fra 

Aarhus Business College. Du kan eksempelvis blive butikschef, indkøbsassistent, 

speditør, eventkoordinator, salgsassistent, lagerchef og sælger.

EUX Business (Den erhvervsfaglige studentereksamen)

EUX Business giver dig både en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. 

Det betyder, at du kan gå din helt egen vej og have mange muligheder i spil.

De første to år tager du grundforløbet på Aarhus Business College, hvor du 

er en del af et spændende studiemiljø. Her bliver du dygtig til både sprog og 

erhvervsrelaterede fag, som du afslutter på gymnasialt niveau. De sidste to år 

bruger du i praktik i en virksomhed - det kalder vi hovedforløbet. Her kan du bl.a. 

arbejde med markedsføring, spedition, butik/detail, administration, event og 

handel.

Efter 4 år har du en EUX Business. Din erhvervserfaring fra hovedforløbet 

giver dig en god ballast, uanset om du vil gøre karriere eller læse videre på 

erhvervsakademier, professionshøjskoler eller på universitetet.

Når du er i praktik, får du elevløn. I løbet af din praktiktid skal du på skoleophold af 

min. 6-ugers varighed inden for dit speciale. Du skal selv finde en praktikplads, men 

skolen hjælper dig med blandt andet ansøgninger og forberedelse til jobsamtaler. 

Du afslutter hovedforløbet og praktiktiden med en fagprøve.

EUD Business

Hvis du vil arbejde i en butik eller handelsvirksomhed, skal du vælge EUD Business 

efter 9. eller 10. klasse. Det tager et år, og undervisningen blander teori og opgaver 

baseret på eksempler fra det virkelige liv. Efter grundforløbet skal du i gang med 
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hovedforløbet, hvor du er i praktik i en virksomhed i to år. 

Du skal selv finde en praktikplads, mens skolen hjælper dig med blandt andet 

ansøgninger og forberedelse til jobsamtaler. Når du er i praktik, får du elevløn. 

I løbet af din praktiktid skal du på skoleophold af min. 6-ugers varighed inden for 

dit speciale. Du afslutter hovedforløbet og praktiktiden med en fagprøve.

Praktik i udlandet

Praktikdelen af EUX Business kan du tage i udlandet i 1-2 år. Skolen hjælper dig 

med kontakten til udenlandske virksomheder, ligesom du får hjælp til at skrive 

ansøgning og gå til jobsamtale i udlandet. Ud over løn får du også økonomisk 

støtte, bl.a. til rejser hjem på skoleophold og tilskud til husleje.

Oplev verden

På EUX Business kan du søge om studieophold á op til fire ugers varighed i 

England eller USA:

• College i Seattle, USA

• Studie- og praktikophold i London og Brighton i England

Ud over gode oplevelser og personlig udvikling bliver du bedre til sprog, samtidigt 

med at du lærer en masse om et andet lands kultur. Alt det er guld værd, når du 

skal søge praktikplads.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at besøge www.aabc.dk eller ringe til os 

på 8936 3700.
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Har du lyst til en sjov og anderledes skoledag, hvor du kombinerer teori og

praksis? Er du interesseret i en faglig uddannelse, der giver dig adgang til en god 

løn, et spændende arbejde og gode karrieremuligheder? Så har du alle muligheder 

for at finde den rette uddannelse på AARHUS TECH.

Din hverdag på skolen

Du får en spændende og varieret skoledag sammen med andre unge. Her får

du lov til at bruge både hænder og hoved og kan hurtigt se konkrete resultater

af det, du laver.

På fagretningerne arbejder du meget projektorienteret, så du får et indblik i,

hvordan det er at arbejde i en virksomhed.

Skolemiljøet

Vi lægger vægt på et godt skolemiljø, som er med til at give dig en god oplevelse 

af din uddannelse og sikre, at du kan gennemføre din uddannelse med et godt

resultat. Vi har også fokus på din trivsel, motion og bevægelse.

Der bliver jævnligt arrangeret fredagscafeer, som du kan deltage i. Her kan du 

mødes med kammerater fra din egen fagretning, men også møde nye kammerater 

fra de andre fagretninger og adresser. 

Følg din interesse

Du vælger en fagretning ud fra netop din interesse og bliver klogere og dygtigere 

på den uddannelse, du gerne vil fortsætte på. På AARHUS TECH har du valget 

mellem seks fagretninger :

• It, medie og teknik – for dig, der interesserer dig for IT og elektronik, og som 

ikke kan undvære en computer eller en smartphone i mere end fem minutter 

ad gangen.
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• Styling og livsstil – for dig, der er interesseret i design, mode, form og farve

• Metal og mekanik – for dig, der er bidt af teknik og maskiner

• Byggeteknik – for dig, der kan lide at arbejde med både hænder og maskiner

• Vild med mad – for dig, der interesserer dig for at arbejde med mad

• EUX Tech – for dig der ved, at du vil kombinere en erhvervsuddannelse med 

en erhvervsfaglig studentereksamen - men som ikke lige ved, om du vil være 

bager, mekaniker, datatekniker eller noget helt fjerde.

EUX – svendebrev og studenterhue i ét hug

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Efter afsluttet

uddannelse får du både svendebrev og studenterhue. EUX giver direkte adgang til

en lang række videregående uddannelser.

Praktikpladser

Vi har et stort fokus på praktikpladser. Vores elever får undervisning i og 

hjælp til ansøgninger. Derudover har vi indenfor alle uddannelsesområder 

virksomhedskonsulenter, som besøger virksomhederne for at skabe kontakter og 

dermed flere praktikpladser.

Vil du vide mere?

Ring og tal med en vejleder på T 89373555 eller skriv en mail til 

vejledning-unge@aarhustech.dk. 

Læs også mere på aarhustech.dk/eud eller følg os på facebook.com/aarhustech.

Uddannelsesinfo og rundvisninger

Se info omkring vores rundvisninger på aarhustech.dk/arrangementer.
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Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) finder du alle jordens 

uddannelser. Du kan uddanne dig til anlægsgartner, gartner, landmand og 

jordbrugsmaskinfører, og du kan begynde på grundforløbet til skov- og 

naturtekniker, hestemanager eller dyrepasser.

Fire fagretninger + Grøn EUX

Alle jordens uddannelser begynder med et grundforløb. Kommer du lige fra 9. eller 

10. klasse, kan du vælge mellem fire fagretninger:

• Anlæg, have, skov og natur

• Landbrug og store maskiner

• Pasning, håndtering og pleje af dyr

• Planter til bolig, have og landskab

Du kan også vælge Grøn EUX som indgangen til uddannelserne landmand, 

anlægsgartner  og dyrepasser. Grøn EUX kombinerer den erhvervsfaglige 

uddannelse, du brænder for, med teoretiske fag på gymnasialt niveau. Det giver 

dig mange muligheder, fx hvis du gerne vil videreuddanne dig senere.

Teori er bedst i praksis

På JU Århus har vi masser af praktisk arbejde på skemaet. Vi tror nemlig på, 

at du lærer bedst, når du får rigtig jord under neglene. I løbet af en skoleuge er 

der derfor både undervisning i klassen, i stalden, i væksthuset, på 

anlægspladsen, 

i planteskolen, i tropehuset og i skoven – og vi arbejder meget med praktiske 

projekter. Vi tager også tit på ekskursioner og virksomhedsbesøg både i 

Danmark og i udlandet, så du kan få et realistisk billede af det erhverv, du er ved 

at uddanne dig til.
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JU Århus har også…

• Væksthus, planteskole og øvelsesområder for anlæg og skovbrug

• Særlige, afkortede forløb for studenter

• Mange kontakter til praktikværter i ind- og udland

• Bredballegård, et produktionslandbrug med køer og grise m.m.

• Specialdyr som skildpadder, slanger og edderkopper

• Og meget, meget mere – kom selv og se!

Skolehjem og studiemiljø

På JU Århus har vi et stort skolehjem, hvor mange elever bor. Skolehjemmet er 

lokaliseret sammen med skolen i Beder syd for Aarhus. Her er et levende skolemiljø 

med et godt sammenhold og kort afstand til Aarhus, strand og skov. Når du har fri, har 

vi masser af ting, du kan lave sammen med dine klassekammerater og alle de andre, der 

bor på skolehjemmet. Vi har bl.a. fodboldbane, multibane, træningsrum, gymnastiksal, 

musikrum, lektiecafé, biograf, gamerrum og arrangementer som spilaftener.

Internationale muligheder

Du har mulighed for at tage på praktikophold i udlandet som en del af din 

uddannelse. Det kan både ligge på grundforløbet og hovedforløbet. JU har mange 

gode kontakter rundt i verden, og elever fra JU har de seneste år haft praktikforløb i 

bl.a. Norge, Portugal, Holland, USA og New Zealand.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen på JU Århus, hvis du gerne vil 

vide mere om alle jordens uddannelser. Kontakt vejledningen på telefon 87475700. 

Hvis du er blevet nysgerrig, så se mere på ju.dk, hvor du kan blive meget klogere på 

vores forskellige uddannelsesretninger. Her kan du også finde datoer for første 

skoledag, rundvisninger og åbent hus arrangementer. 

Find også @juaarhus på Facebook og Instagram, hvor vi løbende giver dig et indblik i 

hverdagen på vores grønne skole.
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Skolen ligger på Aarhus Universitet i samme bygning som Tandlægeskolen. 

Her uddannes alle tandklinikkens faggrupper. Det betyder, at din undervisning 

foregår i et levende miljø - både fagligt og socialt. Her kan du uddanne dig til 

tandklinikassistent, tandtekniker, tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker.

Undervisningen

Undervisningen finder sted mellem kl. 8.00 og 16.00. Den foregår på vores store 

klinikker, på laboratorier, i computerrum og i klasseværelser. Undervisningen 

ligner det virkelige liv og er centreret om konkrete arbejdsopgaver i form af 

patientbehandling, projektarbejde og praktik. 

Tandklinikassistent

Patientkontakt

Som klinikassistent er du ofte den første patienten møder på tandklinikken. Du 

er klinikkens ansigt udadtil og spiller en central rolle for patientens oplevelse 

af klinikkens atmosfære og kultur. Psykologi og patientservice er derfor vigtige 

elementer i uddannelsen.

Dobbeltrolle ved tandlægestolen

Du er en aktiv del af patientbehandlingen, når patienten sidder i

tandlægestolen. Du skal kunne fornemme, hvornår patienten har brug for

en beroligende hånd. Og samtidig skal du yde tandlægen effektiv assistance

ved hele tiden at sørge for, at de rigtige instrumenter og materialer er klar.

Selvstændige patientopgaver

Som tandklinikassistent kan du selv have patienter i stolen. Du kan afpudse og 

fluorbehandle tænder, undervise i tandbørstning og tage røntgenbilleder. På skolen 

træner du de praktiske færdigheder på dukker, eller I går to elever sammen og 

øver på hinanden.

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED

AARHUS
UNIVERSITETAU
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Tandtekniker

At kunne smile og tygge er livskvalitet

Som tandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal 

have opbygget en knækket tand eller have erstattet helt eller delvist manglende 

tænder. Det er din opgave at lave tanderstatningerne så patienten får bedre 

muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler 

om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

En sikker hånd

At fremstille kroner, broer og proteser er præcisionsarbejde. Derfor skal du være 

i besiddelse af en god portion fingerfærdighed, koncentrationsevne, tålmodighed 

og omhu. Og du skal vide hvornår dit arbejde er 100 procent i orden.

Et godt øje 

At fremstille kroner, broer og proteser er ikke bare et håndværk. Det kræver også 

kunstneriske evner som formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat 

af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder.

Vil du vide mere?

Du kan altid komme i forbindelse med os og få mere at vide om uddannelserne.

Tandklinikassistent på mail: jwoetmann@dent.au.dk eller telefon 8715 3081

Tandtekniker på mail: bbomberg@dent.au.dk eller telefon 2945 4276

Du kan også læse mere om de to uddannelser på vores hjemmeside:

www.dent.au.dk/uddannelse eller følge med i skolens hverdag på Facebook 

(søg på siden: ’Åbent Hus på IOOS, AU’ eller ’@klinikassistentaarhus’.)

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED                                                       

AARHUS                                                                
UNIVERSITET                                                           AU
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Gør dig klogere på livet

Drømmer du om en omsorgskarriere inden for sundhed, omsorg og pædagogik? Så 

er der plads til dig i klasseværelset på SOSU Østjylland i Aarhus Nord. 

Her kan du uddanne dig til: 

• Social- og sundhedshjælper

• Social- og sundhedsassistent

• Pædagogisk assistent

Du kan glæde dig til en spændende og lærerig hverdag i et godt studiemiljø 

med højt til loftet. Når du er færdiguddannet, har du mulighed for at gå direkte 

ud på arbejdsmarkedet, men du kan også læse videre til f.eks. sygeplejerske, 

socialrådgiver eller fysioterapeut. 

Masser af muligheder 

Uddannelserne kan også tages som et EUX-forløb med fag på gymnasiale 

niveauer. Det giver dig samme videreuddannelsesmuligheder som fx gymnasiet, 

men med en EUX har du også en masse praktisk erfaring med i bagagen.

Du får løn under hovedforløbet, og hvis du har lyst, har du mulighed for at tage 

en del af din praktik i udlandet. Tidligere har elever fra SOSU Østjylland været i 

praktik i Spanien, Holland, Ghana, Norge, England og på Færøerne. 

Tæt på virkeligheden 

Din hverdag på skolen minder om den, du møder, når du er færdiguddannet. Derfor 

er undervisningen meget praksisnær. Det betyder, at du laver masser af praktiske 

øvelser og simulationsarbejde, du tilrettelægger aktiviteter for andre, besøger 

institutioner og arbejder i grupper med projekter og øvelser. 
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Når du begynder på hovedforløbet efter et år, veksler din hverdag i perioder 

mellem praktik og skole, og du får rig mulighed for at omsætte teori til handling. 

Bliv uundværlig 

Formålet med din uddannelse er at skabe en god hverdag og livskvalitet for børn, 

unge, ældre og voksne med særlige behov. Du får ansvar og bliver en vigtig person 

i andres liv. 

Det kræver personligt engagement og et åbent og nysgerrigt syn på andre 

mennesker. Hver dag er du fysisk aktiv med lege, spil eller motion, og der er både 

kantine, fitnesslokale og et godt studiemiljø, hvor du kan hygge dig med dine 

klassekammerater og venner på skolen. 

Vejledning og støtte 

Som elev har du en kontaktlærer, der følger dig tæt gennem hele din uddannelse. 

Din kontaktlærer hjælper dig med at navigere i overgangene mellem skoletid og 

praktik, og har du særlige behov for støtte og vejledning, har studiestøtten mange 

forskellige tilbud til dig. 

 

Din omsorgskarriere begynder på SOSU Østjylland, og du kan glæde dig til en 

meningsfuld hverdag, hvor fællesskab, sundhed og pædagogik er i balance. 

Vil du vide mere?

Tjek sosuoj.dk for nærmere detaljer og mere info om skolen og uddannelserne.

Du kan også ringe på 8741 2626 eller skrive til sosu@sosuoj.dk.

Du kan få et indblik i hverdagen som elev på SOSU Østjylland på vores sider på 

Facebook, Instagram og Youtube.
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Har du lyst til en fremtid i mode- og livsstilsbranchen? Vil du lære om design, 

konstruktion, trend og produktion? Så bliv beklædningshåndværker og brug både 

dine kloge hænder og din kreative hjerne.

Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt erhvervs- og 

ungdomsuddannelse på i alt tre år. Uddannelsen er en kombination af skole- og 

praktikophold med fokus på tøj og boligtekstiler.

Tager du trin 1, der varer to år, bliver du tekstil- og beklædningsassistent. Hvis du 

fortsætter på trin 2, der varer et år ekstra, bliver du beklædningshåndværker.

Gennem skoleundervisning og praktikuddannelse får du kompetencer, som kan 

bruges i mode- og livstilsbranchen. 

Som færdiguddannet beklædningshåndværker er du klar til et job i mode og 

livsstilsbranchen enten i en stor eller i en lille virksomhed. Har du en iværksætter i 

maven kan du også starte din egen virksomhed/butik.

Hvad arbejdes der med?

På uddannelsen kan du vælge profiler inden for design, konstruktion og produktion 

og din jobprofil afhænger af, hvilke specialefag du sammensætter din uddannelse 

med.

På skoleopholdene får du grundlæggende viden om fremstilling af tøj til mode 

og livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra ide til færdigt produkt. 

Du arbejder med designoplæg, syteknikker, måltagning og modelkonstruktion. 

Desuden lærer du at bruge relevante it-værktøjer så du er i stand til at udføre 

arbejdstegning og produktbeskrivelse.
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Hvordan starter du?

Har du lige afsluttet 9. eller 10. klasse er der frit optag på grundforløb 1. og her 

udbyder VIA fagretningen ”Design, mode og teknologi”.

Ønsker du at fortsætte på grundforløb 2, skal du have en ordinær praktikaftale 

eller ansøge skolen om en kvoteplads, som sikrer, at du kan påbegynde din 

uddannelse uden en praktikplads.

Sådan arbejder vi

Alle de opgaver og temaer, du kommer til at arbejde med, er praktiskorienterede, 

så du får en god fornemmelse af, hvordan det er at arbejde i en virksomhed. En 

stor del af undervisningen bliver projektorganiseret, og du kommer til at arbejde 

både alene og sammen med andre.

Studiemiljø

Grundforløbet er placeret i centrum af Aarhus på Campus med masser af  

studiefaciliteter, studiekroge, fredagscafé, kantine m.v.

Skoleophold på Hovedforløbet ligger i Campus Herning hvor det faglige  

studiemiljø lever op til de nyeste krav i branchen, som du kan udforske med dine 

studiekammerater.

Begge steder er der mulighed for skolehjem.

Vil du vide mere?

Kontakt os på mail: erhverv.eud@via.dk
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Besøg skolernes hjemmesider
for yderligere information: 

aabc.dk

aarhustech.dk

sosuoj.dk

skt.au.dk

via.dk/beklædningshåndværker

ju.dk

Erhvervsskolernes introdag




