
Uddannelser efter 9. og 10. klasse

Erhvervsuddannelser
1½ - 5 år

Fx murer, smed, bager, 

elektriker, salgsassistent, 

social- og sundhedsassistent

EUX

Gymnasiale uddannelser
3 år

STX

IB

HHX

HTX

HF (2-3 år)

EUX (4 år)

Job eller uddannelse

9. eller 10. klasse

Flere muligheder
-op til 3 år

Fx efterskole, 

produktionsskole, 

erhvervsgrunduddannelse 

(egu)



Uddannelsesparathed

Alle unge der forlader 9. el. 10. klasse skal vurderes 

uddannelsesparate i forhold til den uddannelse de ønsker. UU-

vejleder foretager sammen med skolen vurderingen

� Faglige kompetencer

� Sociale kompetencer

� Personlige kompetencer

� Motivation

Gælder både for Erhvervsuddannelser og Gymnasiale uddannelser



10. klasse 

Hvad er 10. klasse?

• Fagligt løft

• Afklaring af uddannelse 

• Forberedelse til             

ungdomsuddannelse

Man kan også tage 10. klasse 

på en efterskole

Obligatorisk del:
• Fagene dansk, matematik og  
engelsk

• Brobygning/praktik
• Selvvalgt opgave
• Uddannelsesplan

Valgfri del:
• Tilbudsfag, fx fysik/kemi og tysk 
eller fransk

• Valgfag, fx idræt, samfundsfag 

eller naturfag

• Brobygning/praktik



Erhvervsuddannelser

Hvis du vælger en erhvervsuddannelse:

� Gå i skole på en anden måde, hvor praksis er udgangspunktet

� Giver adgang til job efter uddannelsen

� Giver adgang til videre uddannelse, fx
– Markedsføringsøkonom, sygeplejerske, datamatiker, pædagog…

Adgangskrav:
� Man skal opfylde undervisningspligten efter folkeskoleloven,

være erklæret uddannelsesparat samt have en godkendt 
uddannelsesplan



� Bil, fly og andre 

transportmidler (mekaniker etc.)

� Bygge og anlæg (tømrer, murer, 

maler, etc.)

� Bygnings- og brugerservice
(ejendomsservicetekniker etc.)

� Dyr, planter og natur (gartner, 
landmand, dyrepasser etc.)

� Krop og stil (frisør, kosmetiker etc.)

� Mad til mennesker (kok, tjener, 
bager etc.)

� Medieproduktion (mediegrafiker 

etc.)

� Merkantil (hg kontor, butik etc.)

� Produktion og udvikling (smed, 
vvs, industritekniker, guldsmed etc.)

� Strøm, styring og it (elektriker, it-
supporter etc.)

� Sundhed, omsorg og 

pædagogik (sosuhjælper/-ass., 

pau, tandklinikass. etc.) 

� Transport og logistik
(lastbilchaffør, lagermedarbejder etc.)

Erhvervsuddannelser
Indgange



Erhvervsuddannelser
- 3 måder at gennemføre en EUD på

Grundskole

10. klasse

Efterskole

Egu

Produktionsskole

Ungdomsskole

Forpraktik/trainee

Grundforløb 

(Skole)

Hovedforløb 

(Praktik og skole)

1 – Skoleadgangsvejen

2 – Praktikadgangsvejen

Praktik i 

virksomhed 

(Variabel, ofte 

3-6 mdr.)

Grundforløb 

(Skole, normalt 

20 uger)

Hovedforløb 

(Praktik og skole)

Praktisk oplæring i virksomhed 

(Normalt 1 år, evt. supplerende 

skoleundervisning)

Hovedforløb 

(Praktik og skole)

3 – Mesterlære



Gymnasiale uddannelser
Adgangskrav til STX, HHX, HTX og HF

� Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller haft 

tilsvarende undervisning

� Have søgt om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse (HF efter 10. 

kl. eller senere)

� Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter 9. klasse 

samt 10. kl. prøver, hvis man går i 10. klasse

� Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk 

eller tysk og have aflagt prøve, hvis faget var et valgfag

� Have en godkendt uddannelsesplan

� Være erklæret uddannelsesparat



Gymnasiale uddannelser

Giver adgang til videregående uddannelse
� STX Alment gymnasium: naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab, musik…

� IB International studentereksamen: 6 faggrupper: naturvidenskab, sprog, samfund…

� HHX Handelsgymnasium: marketing, økonomi, innovation, internationalt, IT…

� HTX Teknisk gymnasium: naturvidenskab, teknologi, kommunikation…

Eksempler på studieretninger:

Obligatoriske fag:
Dansk

Engelsk

Matematik

Samfundsfag

M.fl.

Eks. 4, htx:

Matematik A

Biotekn. A

Filosofi C

Eks. 3, hhx:

Int. økon. A, 

Afsætning A 

Kulturforst. C

Eks. 2, stx:

Engelsk A 

Samf.fag B

Mediefag B

Eks. 1, stx:

Matematik A

Fysik B

Kemi B



Gymnasiale uddannelser

HF (2-3 år)
4 ugers introduktionsforløb

Obligatoriske fag

2 obligatoriske faggrupper:

Naturvidenskab og kultur/samfund

Et antal valgfag

Skemalagt studie-

/værkstedsundervisning

Større skriftlig opgave

Eksamensprojekt

Adgang til videregående 

uddannelser

• HF Højere forberedelseseksamen 



EUX

EUX (4 år)

Den praktiske vej til en gymnasial 

uddannelse

Gymnasiale fag på ABC niveau 

samtidig med du tager 

erhvervsuddannelsen

Adgang til gymnasial supplering 

og videregående uddannelser

• EUX: Kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiale fag (stadig        

under udvikling inden for bygge-anlæg, sosu, merkantil)



Produktionsskole

� Forbereder til uddannelse eller job

� Skoleydelse

� Adgangskrav: 16-25 år, ikke have gennemført en ungdomsuddannelse, 
optagelse via UU-vejlederen

Værksteder, fx:

• Træ og metal

• Tekstil og design

• Køkken og kantine

• Gartneri og jordbrug

• It og kommunikation

• Idræt

• Musik og drama

• Andre

1-12 måneder



� Individuelt tilrettelagt forløb for unge med særlige behov, der ikke umiddelbart kan 

gennemføre en ungdomsuddannelse - meget praktik og lidt teori

� Giver adgang til job og uddannelse

� Skoleydelse/praktikløn

Skole

Praktik i et fagområde

Skole

Praktik i et fagområde

Skole

Introkursus

2. år

1. år

Fagområder, fx:

• Auto og metal

• Butik og kontor

• Køkken og kantine

• Bygge og anlæg

• Pædagogik og pleje

• …

Erhvervsgrunduddannelse - EGU



VUC

� Tilbud om fortsat kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og 

voksenuddannelse

� AVU: almen voksen uddannelse, fag på 9. og 10. klasses niveau. Fagene 

afsluttes med folkeskolens prøver. Du skal være fyldt 18 år. 

� FVU: forberedende voksen uddannelse, for dig der gerne vil være bedre til at 

læse, skrive, stave eller regne. Du skal være fyldt 18 år.

� HF som enkeltfagsundervisning. Du bestemmer selv antallet af fag og antal 

ugentlige timer. Fagene kan læses enkeltvis og stykkes sammen til en hel HF 

eksamen, eller som et to-årigt sammenhængende HF kursus.



Vil du vide mere?

� UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning uuo.dk
� Uddannelsesguiden ug.dk
� Syddansk Erhvervsskole (også htx) sde.dk
� Kold College (også htx) koldcollege.dk
� Tietgenskolen Odense/Nyborg (hg/hhx) tietgen.dk
� Almene Gymnasier fyn-gym.dk
� Social- og Sundhedsskolen Fyn sosufyn.dk
� Svendborg Erhvervsskole (også hhx/htx) svend-es.dk
� Statens Uddannelsesstøtte su.dk
� Undervisningsministeriet uvm.dk
� Produktionsskoler produktionsskoler.dk
� EGU egu.dk
� VUC vucfyn.dk
� Efterskoler efterskole.dk


