
 

  

Måske er EUD 10 noget for dig?  

 

For mere info eller tilmelding, kontakt:  

UU Vejle  

Boulevarden 19, 7100 Vejle  

Tlf.: 76 81 47 40  

eller  

10. Klasse UngdomsCenter Vejle  

Nyboesgade 35, 7100 Vejle  

Tlf.: 76 81 47 00  

 

  

 

 EUD 10  
-et 10. klassetilbud på UCV  

i samarbejde med  

erhvervsuddannelserne i Vejle  

Re



Overvejer du en erhvervsuddannelse?  

….men er du i tvivl om hvilken?  

…..eller fik du ikke 02 i dansk og matematik?  

Er du motiveret for en erhvervsuddannelse, så tag en EUD 10, der er et 10. 

klasses tilbud til dig, hvor du får lov til at opleve erhvervsuddannelserne og 

samtidig bliver bedre til dansk, matematik og engelsk, så du opfylder ad-

gangskravene til erhvervsuddannelserne.  

Fire erhvervstemaer med hånd og hoved  

Fagene indgår i fire erhvervstemaer – et tema for hvert af de fire hovedom-

råder på erhvervsuddannelserne  

 Omsorg, sundhed og pædagogik  

 Center for fødevareuddannelser  

 Teknologi, byggeri og transport  

 Kontor, handel og forretningsservice  

På EUD 10 lærer du stoffet ved at arbejde med praktiske opgaver og pro-

jekter – du arbejder både med dine hænder og med hovedet.  

 

Brobygning og uddannelsesvalg  

Når du har været gennem alle 4 temaer, skal du i brobygning på to forskelli-

ge erhvervsuddannelser.  

Du vælger selv hvilke to uddannelser, du vil i 

brobygning på, inden for de fire hovedområder.  

Det giver dig rigtig gode muligheder for at få 

valgt den erhvervsuddannelse, du synes er  

mest interessant.  

Året i EUD 10  
EUD 10 tager 40 uger – hvilket svarer til et normalt skoleår. I løbet af skole-

året, skal du igennem følgende moduler:  

 Intro-modul  

 Erhvervsmodul 1, fx Omsorg, sundhed og pædagogik  

 Erhvervsmodul 2, fx Teknologi, byggeri og transport  

 Erhvervsmodul 3, fx Fødevarer, jordbrug og oplevelser  

 Erhvervsmodul 4, fx Kontor, handel og forretningsservice  

 OSO- opgave og uddannelsessøgning  

 2 x 1 ugers individuel brobygning på 2 forskellige erhvervsuddannelser  

 Studierejse  

 Prøveforberedende modul  

 Prøver. Du får 10.klasses afgangsprøve i fagene Dansk, Matematik og 
 Engelsk.  

Lærerne  
Du bliver undervist af lærere fra både 10. klasse UCV og erhvervsuddannel-

serne.  

Hvor  
Undervisningen foregår dels på UCV dels på de for-kellige erhvervsskoler.  

Din egen klasse  
Der er kun én EUD 10-klasse. Du er sammen med de samme skolekammera-

ter gennem hele forløbet.  


