
Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.2



Dagens program

Erhvervs-
uddannelser

Gymnasiale
uddannelser

Studievalgs-
portfolioFGU10. klasse



Uddannelsessystemet

Forberedende aktivitet 
f x  10 .  k lasse ,  e f te rsko le  e l le r  FGU

Faglig supplering 
f x  Gymnas ia l  Suppler ing  e l le r  adgangskursus



Erhvervsuddannelser Fire hovedområder



Erhvervsuddannelser Video

https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse


Erhvervsuddannelser EUD-kabale

Inddel jer i grupper à 2-4 pers. og placér oversigt 

med EUD-hovedområder foran jer.

Placér de 20 EUD-kort under det hovedområde, de 

hører til.

Fire af uddannelserne uden logo findes ikke i 

Aarhus, men hører fortsat til et hovedområde. Hvor?

Søg efter uddannelsen i UG.dk og find svar på 

hovedområde og uddannelsessted.
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Erhvervsuddannelser Facitliste til EUD-kabale

Den pædagogiske 

assistentuddannelse

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Tandklinikassistent

Detailhandel

Eventkoordinator

Handel

Kontor

Anlægsgartner

Frisør

Gastronom

Skov- og naturtekniker

Beklædningshåndværker 

Data- og kommunikationsuddannelsen

Struktør 

VVS-energiuddannelsen

Teknologi, byggeri 

og transport

Kontor, handel og 

forretningsservice

Fødevarer, jordbrug 

og oplevelser

Omsorg, sundhed 

og pædagogik

Finans

Bager og konditor

Dyrepasser

Ernæringsassistent

Landbrugsuddannelsen

Mejerist

Receptionist

Veterinærsygeplejerske

+ 8 flere

Hospitalsteknisk assistent
Kosmetiker Bygningsmaler

Cykel- og 

motorcykelmekanikeruddannelsen

Elektriker

Film- og tv-produktionsuddannelsen

Fotograf

Murer

Personvognsmekaniker

Webudvikler

+ 61 flere

Slagter Autolakerer



Erhvervsuddannelser EUD og EUX direkte fra 9. og 10. klasse

GF1

Grundforløb (GF)

½ år

GF2

GF1 GF2

½ år

½ år ½ år

1 ¼ - 5 år

Hovedforløb

EUD

Erhvervsuddannelse

EUX

Erhvervsuddannelse
m. gymnasial  eksamen
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Skole Skole Skole

Prøve Skole SkoleStud iekompetence

Prakt ik Praktik Prakt ik

Prakt ik Prakt ik

Praktik Prakt ik Prakt ik Prakt ik Prakt ik

Merkantil EUX

OBS!
Adgangskrav  og  overgangskrav .

Alle andre EUX



Gymnasiale uddannelser Fem typer



Gymnasiale uddannelser Video

https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse


Gymnasiale uddannelser GYM-kabale

Inddel jer i grupper à 2-4 pers. og placér oversigt 

med gymnasiale uddannelsestyper foran jer.

Placér først kortene med studieretninger, faggrupper 

og fagpakker under den uddannelse, de hører til.

Læg nu kortene med skolenavne og -logoer under 

den eller de gymnasiale uddannelser, I mener, den 

enkelte skole udbyder.
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Gymnasiale uddannelser Facitliste til GYM-kabale



10. klasse Forskellige veje



FGU Forberedende Grunduddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu


Studievalgsportfolio

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Tryk på 

4. Indtast mobilnummer og mailadresse

5. Find studievalgsportfolio

nederst på forsiden (Stamdata)

6. Tryk på

7. Udfyld afsnit 4 
Overvejelser om valg af ungdomsuddannelse

8. Tryk på



.dk

Søgefunktion

Mit UG

https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://www.ug.dk/flereomraader/inspiration/miniartikler/jobkompasset
https://www.ug.dk/flereomraader/inspiration/miniartikler/jobkompasset
https://www.ug.dk/
https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug


https://www.aarhusung.dk/
https://www.aarhusung.dk/


eVejledning.dk

Chat 70 22 22 07 Mail Digitale 

møder

Facebook Facebook

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 21.00

Fredag: 09.00 - 16.00

Lørdag - søndag: 12.00 - 16.00



Mere om vejledning og uddannelse

uu.aarhus.dk

https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/


Opsamling og tak for i dag

Vi har i dag arbejdet med

▪ erhvervsuddannelserne 

▪ forskellen på EUD og EUX

▪ de gymnasiale uddannelser

▪ dine overvejelser om valg


