
 

 
 

Kære elev i 8.klasse. 

 
Næste år i januar starter tilmeldingerne til 

ungdomsuddannelserne. Det vil sige om cirka 9 

måneder er du i gang med at lave din 

ansøgning. Den 1.marts 2021 er der 

ansøgningsfrist. Det er derfor rigtig godt du 

begynder at gøre dig nogle tanker om hvilken 

type uddannelse du gerne vil starte på efter 

9.klasse. Vi havde planlagt at besøge din klasse  

for at tale med jer om, hvad det er, der er godt 

at tage med i overvejelserne, når man vælger 

sin kommende uddannelse. Det ser nu ud til, at 

der kan gå noget tid før vi får mulighed for det, 

så vi har samlet nogle ideer til inspiration her 

på siden. 

Du kan både overveje hvad du synes er 

interessant, hvad du er god til (dine styrker) og 

måske hvad du gerne vil. Uanset hvilken 

uddannelse du overvejer, bør du altid tage 

udgangspunkt i dine styrker og interesser. 

Se Jobkompasset 
 

• Også her skal du klikke på den orange 
boks øverst til højre Værktøjer 

• Klik på Alle værktøjer (boksen 
nedenfor) 

• Klik på Jobkompasset 
• Her kan du finde inspiration til job og 

uddannelse indenfor det område du 
interesserer dig for. Klik herefter på én 
af mulighederne og klik på link til 
UG.dk nederst. 

• Her kan du læse om selve det job, du 
har valgt. 

• Klik helt nederst på ”Mulige 
uddannelser” for at se hvordan du 
uddanner dig til den valgte retning. 
Du kan også klikke på ”Job der ligner”, 
hvis det ikke er helt det rigtige, men 
minder om det. 

 
Se Mine Jobforslag 

 
• Klik igen på den orange boks øverst til 

højre Værktøjer 

• Klik på Alle værktøjer (boksen 
nedenfor) 

• Klik på Mine Jobforslag 

• Klik på ”prøv værktøjet” 

• Klik på Mine Jobforslag Svar på 
spørgsmålene så godt, som du kan og 
klik på næste/fortsæt. 

• Til slut vil du forhåbentlig ende med 
en liste med mulige jobs 

• OBS: Det er ikke en endegyldig liste, 
men blot et lille udpluk af de mange 
muligheder. 

 

 

Log ind på www.ug.dk med dit Uni-login. 

Vælg her den orange boks: værktøjer og 

vælg derefter ungdomsuddannelse. 

Her kan du starte med at se på Min skoleindsats, 

for at finde ud af hvordan du kan forbedre din 

skoleindsats. Du bliver guidet igennem og får 

sikkert noget at vide om din skoleindsats du 

ikke var bevidst om. Der er blandt andet nogle 

minifilm, der kan hjælpe dig med at blive 

bevidst om hvad der gør dig mest glad i skolen. 

Du kan også gå ind på Mine styrker. Her får du 

hjælp til at finde ud af hvad du er rigtig god til, 

så du kan bruge dine styrker bedst muligt. 

Inde på Introkurser får du indblik i forskellige 

uddannelser. Der er blandt andet en række små 

film, hvor du møder elever fra både 

erhvervsuddannelser og gymnasiale 

uddannelser. Det kan være med til at give dig et 

overblik over nogle af de muligheder for 

ungdomsuddannelser der er. 

NB! Introkurser er besøg på 

ungdomsuddannelserne. I har nok nået at være 

på besøg enkelte steder, andre af jeres besøg er 

blevet aflyst på grund af Coronavirus. 

 
På UG.dk kan du også få ideer til, hvad du 

gerne vil uddanne dig til eller arbejde med. Tjek 

fx værktøjet Jobkompasset og Mine Jobforslag. 
 

 
 

http://www.ug.dk/


Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge? 

 
Er du meget praktisk - dvs mest kan lide at gøre ting 

fremfor at læse om det, så kan det være en 

erhvervsuddannelse (EUD) er noget for dig. Er du 

mere boglig - dvs du kan mest lide at læse, lave lektier 

og større afleveringer, så er gymnasiet inkl HF måske 

noget for dig. Er du både praktisk og boglig kan en 

erhvervsuddannelse kombineret med gymnasiefag 

(EUX) være noget for dig 

EUD og EUX 
 

EUD står for erhvervsuddannelse som er praktisk 

uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Det vil 

sige, at du tager en uddannelse som tager alt imellem 

1,5 til 4+ år og efter endt uddannelsesforløb kan du gå 

direkte i arbejde og tjene penge som faglært. Med en 

EUX kan du læse videre på en videregående 

uddannelse. 

På både EUD og EUX starter du på et grundforløb, 

det er delt op i to forløb. Grundforløbets 1. del (GF1) 

hjælper dig med at afklare dit valg af 

erhvervsuddannelse. Du kan prøve kræfter med 

forskellige fag og skal først beslutte dig for en bestemt 

uddannelse i slutningen af forløbet. 

På grundforløbets 2. del (GF2) begynder du at tilegne 

dig den særlige viden og kompetence, som du får 

brug for i dit fag. Du bliver forberedt til at klare 

grundforløbsprøven, så du kan komme videre til 

uddannelsens I hovedforløb. 

Hver del varer et halvt skoleår (20 uger) og foregår på 

en erhvervsskole. 

På både EUD og EUX vil du få imellem 7000 – 9500kr. 

hver måned, når du har lavet en praktikaftale. 

EUD/ EUX veksler mellem undervisning i skolen og perioder i praktik og du kan vælge over 100 
erhvervsuddannelser. 

Uddannelserne deles ind i fire hovedområder: 

1. fødevarer, jordbrug og oplevelser 

2. Kontor, handel og forretning 

3. Omsorg, sundhed og pædagogik 

4. Teknologi, byggeri og transport 

 
 

På EUX tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. 

Normalt vil en erhvervsuddannelse med eux derfor være noget længere end den tilsvarende erhvervsuddannelse 

uden eux. Niveauet bliver også højere bogligt, og du kommer til at skulle lave flere lektier end på en EUD. Som 

erhvervsfaglig student kan du enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse. 

 
 

 

 
Læs mere om EUX: 

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/eux 

Studievalgsportfolio 

 
Husk, at du løbende skal udfylde din Studievalgsportfolio både i 8 og 9. kl. 

Du kan finde den på Skoleportalen – Elevplaner – Studievalg. 

Du kan f.eks. vælge at besvare spørgsmål der handler om UG.dk. 😊 

Film om EUD og EUX, Din nye hverdag på en 
erhvervsuddannelse: 
https://www.youtube.com/watch?v=qfx9E6Uhn1I 

Film om EUD: 

https://www.youtube.com/watch?v=RSKv6CiCzUA 

Læs mere om EUD: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser 

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/eux
https://www.youtube.com/watch?v=qfx9E6Uhn1I
https://www.youtube.com/watch?v=RSKv6CiCzUA
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser


Gymnasiale uddannelser: 
 

Når du skal starte på en gymnasial uddannelse, kan 

du vælge mellem HTX, HHX, STX, og HF. Du kan 

starte på en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. 

Klasse. 

En gymnasial uddannelse er en boglig 

ungdomsuddannelse, der giver adgang til de 

videregående uddannelser og forbereder dig på at 

læse videre. 

Her kan du se en lille film om hvad du kan forvente, 

hvis du vælger en gymnasial uddannelse: 

https://www.UG.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag- 

paa-en-gymnasial-uddannelse 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

HTX, HHX og STX – varer alle tre år, HF 

varer 2 år 

HTX er den tekniske studentereksamen, hvor 

der er fokus på tekniske og 

naturvidenskabelige fag samt kommunikation 

og it kombineret med almene fag som dansk 

og matematik. Læs mere i følgende link: 

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasial

e uddannelser/teknisk-studentereksamen-htx 

 

 
HHX er den merkantile studentereksamen, 

hvor du især har fag indenfor økonomi, handel 

og sprog kombineret med almene fag. Læs 

mere i følgende link: 

https://www.UG.dk/uddannelser/gymnasiale 

uddannelser/merkantil-studentereksamen-hhx 

 

 
STX er den almene studentereksamen, hvor du 

får en bred vifte af fag indenfor 

samfundsvidenskab, naturvidenskab og 

humaniora. Læs mere i følgende link: 

https://www.UG.dk/uddannelser/gymnasial

e uddannelser/almen-studentereksamen-stx 

 

 
HF er målrettet dig, der vil tage en 

professionsbachelor- eller 

erhvervsakademiuddannelse - med en 

udvidet fagpakke kan du også læse videre på 

universitetet. Læs mere i følgende link: 

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasial

e uddannelser/hf-eksamen-hf 

 
 

 
 
På UG.dk kan du også vælge at gå ind på: Min 

gymnasievej: https://www.UG.dk/webform/min- 

gymnasievej. Det kan være en hjælp til at 

undersøge hvilken gymnasial eksamen, der passer 

godt til dig. Du kan undersøge om du får flest af de 

fag du gerne have på HTX, HHX, STX eller HF. 

 

 
Du kan også blive klogere på de nuværende 

adgangskrav til en gymnasial uddannelse inde på 

UG.dk: 

https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskra v-

fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse 

https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskra v-

fra-10-klasse-til-gymnasial-uddannelse 

https://albertslund.dk/borger/boern-unge-og-

familie/uddannelse-og-job-i-albertslund/ 

     

Din vejleder  
Albertslund Kommune     
Uddannelse & Job   
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