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Navn:

Type:

Varighed:

Adgangskrav:

Økonomi:

Over 25 år:

Fakta
Fotograf

Erhvervsuddannelse (EUD)

4 år og 6 mdr.

Afsluttet folkeskole eller tilsvarende.
Adgangsbegrænsning for elever uden uddannelsesaftale

SU og elevløn

Se afsnittet Over 25 år

Fotografen fremstiller og tænker i billeder. På uddannelsen lærer du om teknikken
bag billeder, og hvad de kan indeholde og udtrykke.

Der ligger ofte mange overvejelser og valg bag gode
billeder. Du skal især tænke på motiv, lys og
efterbehandling. Ud over den tekniske viden kræver
arbejdet også sans for billeder - og som portrætfotograf
evne til at skabe tillid til dem, man fotograferer.

Fotografer laver fx portrætter, reklamer eller illustrationer
til blade, aviser og kataloger. En fotograf arbejder normalt
som ansat i medieverdenen, som freelancer eller i eget
firma.

Om uddannelsen

Fotografuddannelsen giver en grundlæggende viden om de mange forhold, som bestemmer kvaliteten af
forskellige billeder. Her tænkes på hele vejen fra planlægning, optagelse og endelig færdiggørelse af billeder.
Det er ofte en dyr og teknisk kompliceret proces, der stiller store krav til fotografens dygtighed.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag, der lærer dig at bruge
forskelligt fotografisk udstyr og lærer dig at producere billeder. Du lærer også om design, reklame, stil, form og
farve.

Men du skal også have fag som økonomi, engelsk, arbejdsmiljø og førstehjælp.

Fotografens arbejdsområde er meget bredt. Det kan fx være at lave reklame- og illustrationsbilleder,

Erhvervsuddannelse (EUD)

UddannelsesGuiden

https://www.ug.dk/
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Fotografens arbejdsområde er meget bredt. Det kan fx være at lave reklame- og illustrationsbilleder,
portrætfotos, luftfotos eller idéforslag og skitser til kunder. Endvidere planlægger du produktionsforløb, laver
prisoverslag og samarbejder med stylister, modeller og mediefolk m.fl.

På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag på uddannelsen.

Ændringer i 2015

Bemærk: Fra sommeren 2015 ændres strukturen på erhvervsuddannelserne

Uddannelserne deles op i grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb. Det medfører en ændring af måden, man
starter uddannelsen på, men der er stadig tale om de samme erhvervsuddannelser, som kendes i dag. Læs mere
om Strukturen på erhvervsuddannelserne.

Nye adgangskrav i 2015

Ved optagelsen i 2015 betyder ændringerne, at du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og
matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Resten af denne beskrivelse omhandler den nuværende struktur. Alle artikler om erhvervsuddannelser
kommer i en ny version 1. november.

Overgangsregler

Elever, der begynder uddannelsen inden 1. august 2015, vil følge den nuværende ordning. Dog vil der gælde et
sæt overgangsregler. Se mere her.

Flere måder at begynde på

Figuren er vejledende - den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Fotografuddannelsen hører under indgangen Medieproduktion, der har flere beslægtede uddannelser under
sig.

Du kan begynde uddannelsen på tre forskellige måder:

Du kan begynde med grundforløbet.
Du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver.
Du kan tage uddannelsen via ny mesterlære, hvor du det første år bliver oplært hos en mester.

Læs mere om adgangsveje i artiklen I gang med en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen, der er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, tager op til 4 år og 6 mdr. . Figuren viser
uddannelsesforløbet, hvis du begynder på skole.

Figuren er vejledende - den enkelte skole kan selv
tilrettelægge forløbet.

Du afslutter fotografuddannelsen med en
svendeprøve.

Uddannelsessteder

Hele uddannelsen udbydes på to erhvervsskoler. Grundforløbet skal også tages på disse skoler.

https://www.elevplan.dk/offentlig/default.aspx?sideid=hovedforlob&hovedforlob=348
https://www.ug.dk/erhvervsuddannelsehovedtemaside/strukturen-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.ug.dk/hvordan-er-det-gaa-paa-eudeud/overgangsregler-paa-eud
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-eudmedieproduktion
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-elev8910eud


Kontakt eventuelt skolen, du er interesseret i at søge ind på, for at høre nærmere om uddannelsen.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen.

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være
vanskeligt, da der er mange om pladserne, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Der er ikke mulighed for at
komme i skolepraktik.

Læs om de forskellige praktikmuligheder i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på
fotografuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der
har opslået ledige praktikpladser.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2013 indgået 49 uddannelsesaftaler på uddannelsen.

Antal færdiguddannede

I 2012 fuldførte 43 uddannelsen. 62 procent af dem, der begyndte på uddannelsens hovedforløb i 2012,
forventes at fuldføre. Se forklaring på tallene.

Optagelse og adgang

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du,
når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via
www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni.

Er du gået ud af skolen kan du ansøge via www.optagelse.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Det betyder, at du skal have en aftale om en
praktikplads for at være sikker på at blive optaget. Herudover har skolerne et fastlagt antal kvotepladser, som
elever uden uddannelsesaftale kan søge.

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge en kvoteplads, vil det være hensigtsmæssigt at gøre det inden
den 15. marts. Det giver skolerne mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de
elever, der søger kvoteplads direkte fra 9. eller 10. klasse.

Du kan altid henvende dig på en erhvervsskole for at høre, hvornår de optager elever.

Kortere uddannelsestid

Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden relevant
uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudpraktikmuligheder
http://www.praktikpladsen.dk/search_praktikplads_situationen.do?action=search&indgang=209232&uddannelse=11324&speciale=826
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-vejlnoegletal
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudmeritpaaeud


uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og
skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 11.000 kr. om måneden, slutlønnen ca. 13.500 kr.

Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en
uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Over 25 år

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage uddannelsen ved at
følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine
kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske
erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år
kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra
beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Østdanmark,
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

Grunduddannelse for voksne (GVU)

GVU består kun af kurser og enkeltfag. Er du fyldt 25 år og har mindst 2 års erhvervserfaring inden for branchen,
kan den være en mulighed. Uddannelsens længde afhænger af dine erfaringer.

For at blive optaget, skal du kontakte skolen og få vurderet dine kompetencer.

Læs mere om GVU.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen
går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudmeritpaaeud
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-su
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-voksenmerit
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-su
http://brhovedstadensjaelland.dk/da/Indsatsomraader/Virksomhedskontakt/Voksenlaerlingeordningen/Voksenlaerlinglisten.aspx
http://www.brsyddanmark.dk/Voksenlaerlinge.aspx
http://www.brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx
http://www.brnordjylland.dk/Voksenlaerling.aspx
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-gvu
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-veugodtgoerelse
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eqfungdomsudd


for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannede fotografers erhvervsmæssige muligheder er afhængige af deres evner og dygtighed. Der er mange,
der ernærer sig med at tage billeder professionelt uden at være uddannet.

I 2011 var 89 procent af 27 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se forklaring på
tallene.

Bemærk! De nævnte tal for nyuddannedes beskæftigelse bygger på statistik indsamlet op til to år efter
uddannelsen er afsluttet.

Se mere om fremtidsudsigter inden for Teknologi og kommunikation.

Mere uddannelse

Fotografer kan bl.a. videreuddanne sig inden for det grafiske område og tage uddannelsen grafisk
kommunikation eller medieproduktion og ledelse MPL. En anden mulighed er en uddannelse til
multimediedesigner. Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedernes hjemmeside.

På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag på uddannelsen.

Billedmediernes Faglige Udvalg
Industriens Uddannelsessekretariat
www.industriensuddannelser.dk

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion. Nr. 371 af 15.
april 2013.

Uddannelser der ligner
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Fotojournalist
Filmfotograf

Mulige job
Stylist
Fotograf
Billedkunstner
Tv-fotograf

Uddannelsens veje

Videregåe… Job

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eqfungdomsudd
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-vejlnoegletal
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=arbm2-oversigtteknkomm
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-grafiskkommunikation
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-medieproduktionledelse
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-multimediedesigner
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https://www.ug.dk/job/mediekulturunderholdningogsport/fotokameraarb/fotograf
https://www.ug.dk/job/mediekulturunderholdningogsport/kunstarb/billedkunstner
https://www.ug.dk/job/mediekulturunderholdningogsport/filmtvteaterteknik/tv-fotograf


Uddannelsessteder
På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Erhvervsuddannelse (EUD)

9./10. klasse

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud
https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning


Ophavsretten tilhører Undervisningsministeriet. Senest ændret 6. oktober 2014.

Københavns Tekniske Skole
Brønderslev Allé 25
2770 Kastrup

Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg

http://maps.google.com/maps?ll=56.067611,10.568333&z=6&t=m&hl=da-DK&gl=US&mapclient=apiv3

