
Eud
Erhvervsuddannelse

Eux
Erhvervsuddannelse
og gymnasial eksamen

Eux
Erhvervsuddannelse
og gymnasial eksamen

Erhvervsuddannelse 
særligt tilrettelagt 

for voksne

Euv
Med mindst 2 års relevant
erhvervserfaring 

Uden relevant erhvervs-
erfaring eller uddannelse

Med relevant erhvervs-
erfaring eller
forudgående uddannelse

Eud
Erhvervsuddannelse

For dig, der er
fyldt 25 år eller mere 

            

Grundforløb

Skole

Evt. beskæftigelse

Praktik

 

År 4

agu
Almen grunduddannelse

pgu
produktions-
grunduddannelse

egu
Erhvervsgrunduddannelse

For dig, der
ikke er klar til
en erhvervs-
uddannelse  

?
??

 - Grundforløb -  - Hovedforløb - 
½ år ½ år År 2 År 3
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Praktik1. del 2. del

2. del

2. del

2. del

2. del

1. del

PraktikSkole Skole Skole Skole SkolePraktik Praktik PraktikFor dig, der går i 9. 
eller 10. klasse

- eller er gået ud for 
mindre end 2 år siden 

For dig, der er gået 
ud af 9. eller 10. 
klasse for mere 
end 2 år siden

Erhvervsrettede uddannelser
En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5 1/2 år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er fordelt på 
de enkelte uddannelser. Mange uddannelser giver mulighed for at vælge et kortere forløb. 

Praktik PraktikSkole Skole Skole Skole SkolePraktik Praktik Praktik

Praktik PraktikSkole Skole Skole SkolePraktik Praktik

Evt. 
beskæftigelse

Evt.
beskæftigelseSkole Skole SkoleEvt.

beskæftigelse

Praktik PraktikSkole Skole Skole Skole SkolePraktik Praktik Praktik

Praktik PraktikPraktik Skole Skole Skole

Mulighed for beskæftigelse 
eller videre uddannelse 

Teknisk eux

Praktik PraktikPraktik Skole Skole Skole

Praktik PraktikSkole Skole

Merkantil eux

Praktik PraktikSkole Skole

Merkantil eux

Teknisk eux

Erhvervsuddannelsesfag
og gymnasiale fag

Grundforløb 
med fag på gymnasialt niveau

02 
i dansk og 

matematik
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Studiekompetence

Studiekompetence

Studiekompetence Prøve

Prøve

2. del

Erhvervstræning

SkolePraktik

Produktion

Undervisning i almene fag, 2/3 teori, 1/3 praksis

Undervisning i værksteder, 2/3 produktion, 1/3 teori

Praktik i virksomhed, 2/3 praktik, 1/3 skole

FGU
Forberedende 
grunduddannelse

Teori


