Vejledning til oversigt med faktuelle informationer om eud
Ministeriet har på uvm.dk lagt en ”Komplet oversigt for professionelle” over bl.a. erhvervsuddannelsernes varighed, trin og specialer. I forbindelse med
reformimplementering er oversigten udvidet med flere faneblade. Materialet kan ligeledes være relevant for vejledere og andre interesserede, som kan bruge disse
oversigter til at få et hurtigt overblik over bl.a. overgangskrav, certifikater og skoleuger.
STUK har udarbejdet følgende vejledninger til, hvordan de enkelte faneblade kan læses og anvendes af vejledere og eud medarbejdere, som har interesse i at få et hurtigt
overblik over disse faktuelle oplysninger.
Vejledninger til læsning af oversigten:
1. Vejledning til ”Erhvervsuddannelserne; hovedforløb skoleuger, specialer og varighed”
2. Vejledning til ”Overgangskrav EUD”
3. Vejledning til ”Overgangskrav – Grundforløb 2.del – EUX”

Link til oversigten for professionelle findes til højre på denne side:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Uddannelser/Overblik/Kortom-erhvervsudannelserne

1. Vejledning til ”Erhvervsuddannelserne – hovedforløb, skoleuger, specialer og varighed”
Samlet antal
skoleuger på
hovedforløbet
Navn på
uddannelsen.

Samlet antal
varighed på
hovedforløbet

Klik her for at vælge
dette faneblad.

Varighed for euv
elever på
hovedforløbet

Varighed for eux
elever på
hovedforløbet
Samlet antal
skoleuger på
hovedforløbet

Samlet antal skoleuger
på hovedforløbet for
eux

Antal eux
skoleuger på
hovedforløbet
Skolepraktik:
ja/nej

2. Vejledning til ”Overgangskrav EUD”
Denne oversigt giver et overblik over grundfagene på uddannelserne. Desuden kan man se, på hvilket niveau faget skal gennemføres og om faget skal være bestået eller
gennemført.
Navn på
uddannelsen.

Klik her for at vælge
dette faneblad.

Grundfagets
niveau.

Grundfag som fagligt udvalg har valgt
som overgangskrav til hovedforløbet.

Skal grundfaget være
bestået eller gennemført?

3. Vejledning til ”Overgangskrav – Grundforløb 2. del – EUX
”Overgangskrav EUX” viser de bundne eux fag som elev skal have på grundforløbets 2. del. På grundforløbets 1. del gennemføres som eux fag på niveau C dansk,
engelsk og samfundsfag.
Navn på
uddannelsen
med eux

Klik her for at vælge
dette faneblad.

Grundfagets
niveau.

Eux-fag i
grundforløbets 2. del

Skal grundfaget være
bestået eller gennemført?

