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SOSU Aarhus
Social- og sundhedsassistent 
og pædagogisk assistent
SOSU Østjylland

Klinikassistent og tandtekniker
Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Omsorg, sundhed & pædagogik Kontor, handel & forretningsservice

Fødevarer, jordbrug & oplevelser Teknologi, byggeri & transport

EUX Gymnasiet
Handel, kontor og detail 
med mulighed for fag på gymnasialt niveau
Aarhus Business College

Vild med mad
Fx kok, ernæringsassistent, tjener, 
gourmetslagter, bager og konditor
AARHUS TECH

Gartner, anlægsgartner og skovbrug
Jordbrugets Uddannelsescenter

Landbrug, dyrepasser og 
jordbrugsmaskinfører
Jordbrugets Uddannelsescenter

Styling og livsstil 
Frisør  
AARHUS TECH 

Byggeteknik
Fx tømrer, murer, maler, elektriker og vvs
AARHUS TECH

Metal og mekanik
Fx mekaniker, smed og industritekniker
AARHUS TECH

It, medie og teknik
Fx mediegrafiker, webudvikling og it-supporter
AARHUS TECH

Beklædningshåndværker
VIA University College

2-årig gymnasial uddannelse 3-årig gymnasial uddannelse

HF - Højere forberedelseseksamen
Professionsrettet uddannelse med projekt- og 
praktikforløb og fagpakker inden for fx samfund, 
politi & forsvar, pædagogik, kunst og business
Aarhus

STX - Almen studentereksamen (2-årig)
Et mere fokuseret og komprimeret 
uddannelsesforløb end 3-årig STX 
Århus Akademi

HTX - Teknisk studentereksamen
Anvendt naturvidenskab, teknologi og 
kommunikationsteknik
AARHUS GYMNASIUM

HHX - Merkantil studentereksamen
Sprog, økonomi og marked
Aarhus Handelsgymnasium

STX - Almen studentereksamen
Naturvidenskab, sprog, 
samfundsvidenskab og kunst
Aarhus

Pre-IB - International Baccalaureate
To-treårig international gymnasieuddannelse med 
undervisning på engelsk
AARHUS GYMNASIUM

Læs om program, indhold og tider og tilmeld 
dig to kurser senest 20. november 2022 på

2023INTRODUKTIONSKURSER
på ungdomsuddannelserne i Aarhus



1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Klik på fanen Brobygning og Intro 

4. Klik på                     i den lyseblå bjælke

5. Klik på 

6. Klik på hvert enkelt holdnavn for at læse mere

7. Tilmeld dig to kurser senest 20. november 2022

NB!

 Undgå datokonflikter
 Tilmeld dig ikke samme uddannelse to gange 

(fx to gange STX)

Sådan vælger du dine introduktionskurser
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