Kom godt i gang med en

Erhvervsuddannelse
En erhvervsuddannelse giver dig en høj faglighed og dermed større sikkerhed for job
i fremtiden. Du kan vælge mellem mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser.
Uddannelserne er på grundforløb 1 inddelt i 4 fællesindgange:
Omsorg,
sundhed og
pædagogik

Kontor, handel
og forretningsservice

Fødevarer,
jordbrug og
oplevelse

Teknologi,
byggeri og
transport

AMU Nordjylland udbyder en række erhvervsuddannelser, som ligger under indgangen “Fødevarer, jordbrug og oplevelse” og “Teknologi, byggeri og transport”:
•
•
•
•
•

Anlægs- og bygningsstruktør
Ejendomsservicetekniker
Serviceassistent
Elektronikoperatør
Lager- og terminaluddannelen

•
•
•
•
•

Vejgodstransportuddannelsen
Buschauffør i kollektiv trafik
Havne- og terminaluddannelsen
Anlægsgartner
Greenkeeper / Groundsman

Hvis du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud af skolen for mindre end 1 år siden,
skal du tage både 1. og 2. del af grundforløbet.
Indtil slutningen af grundforløbets 1. del har du mulighed for at afklare dit valg af
erhvervsuddannelse.
Har du forladt grundskolen for mere end 1 år side, kan du starte direkte på grundforløbets 2. del for de uddannelser nævnt overfor. Grundforløbets 2. del afvikles på
AMU Nordjylland og er rettet mod det hovedforløb, du har valgt.
Grundforløb, 1 år
1. del

2. del

Hovedforløb, 2 – 4 år
Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Adgangskrav
For at kunne starte på grundforløbets 1. eller 2. del, skal du:
• Have opnået karakteren 2 ved grundskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse i
henholdsvis dansk og matematik
• Vurderes uddannelsesparat i forhold til dine personlige og sociale kompetencer
Hvis ikke du opfylder ovenstående krav, kan du optages på uddannelsen hvis:
• Du består en national test i dansk og matematik
• Vurderes uddannelsesparat ved en samtale på erhvervsskolen

Hvis du vil vide mere
Du kan få meget mere at vide om strukturen ved din UU-vejleder eller ved at kontakte AMU Nordjyllands studievejleder Sanne Franzen på tlf. 9633 2204.
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Du kan også optages på uddannelsen uden at opfylde ovenstående krav, hvis du har
en uddannelsesaftale.

