Erhvervsuddannelse
for unge og voksne
Fra 1. august træder en ny erhvervsuddannelsesreform
i kraft. Du kan vælge mellem mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser.

Gode muligheder for job
AMU Nordjylland udbyder en række erhvervsuddannelser,
hvor der er gode muligheder for at finde både praktikpladser
og efterfølgende job. Den positive udvikling inden for byggeri, industri og serviceområderne betyder, at virksomhederne
efterspørger dygtige elever for at sikre kvalificerede medarbejdere i fremtiden. I øjeblikket er der flere lærepladser end
elever inden for flere uddannelser.

Er du under 25 år
For at starte på grundforløbets 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.

Du kan vælge mellem 11 forskellige
erhvervsuddannelser hos AMU Nordjylland:

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale, optages du på
uddannelsen uden at skulle opfylde ovenstående krav.

Anlægs- og bygningsstruktør*		
Ejendomsservicetekniker*
Serviceassistent*
Elektronikoperatør
Lager- og terminaluddannelen*
Vejgodstransportuddannelsen
Turistbuschaffør
Buschauffør i kollektiv trafik
Havne- og terminaluddannelsen
Anlægsgartner*
Greenkeeper/groundsman

Er du over 25 år
Er du over 25 år, skal du gennemføre erhvervsuddannelsen
som voksen. Det betyder, at du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid.
For at tilrettelægge et uddannelsesforløb der passer til
dig, skal du starte med en realkompetencevurdering.
Adgangskravene er de samme som for de unge under 25
år. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du starte på
uddannelsen, hvis du har et tilsvarende niveau i dansk og
matematik – eksempelvis FVU dansk og FVU matematik.

* Uddannelserne udbydes med skolepraktik hos AMU Nordjyllands praktikcenter.

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb, som efterfølges af et hovedforløb. Hovedforløbet veksler mellem
praktik i din virksomhed og skoleperioder:

Kom til informationsmøde

Grundforløb, 1 år

kl. 9.00 på følgende dage:

Du kan få meget mere at vide om dine muligheder ved at
deltage i et informationsmøde hos AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Informationsmøderne afholdes
30/6, 2/7, 21/7, 23/7, 28/7, 30/7, 4/8, 6/8

1. del

2. del

(fremmøde uden tilmelding).

Hovedforløb, 2 – 4 år

Hotline
Ring til AMU Nordjyllands hotline på tlf. 9633 2288.

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Her vil du kunne få svar på dine spørgsmål.
Hotline er åben hele sommeren!

Har du forladt grundskolen for mere end 1 år siden, kan du
starte direkte på grundforløbets 2. del for de uddannelser
nævnt overfor. Grundforløbets 2. del afvikles på AMU Nordjylland og er faglig rettet mod det hovedforløb, du har valgt.
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