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Uddannelse efter 10.klasse
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10. klasse

Erhvervsuddannelser
1 ½ - 5 år

Fx murer, smed, bager, 
elektriker, landmand, 

salgsassistent, frisør, m.fl.

EUX

Gymnasiale uddannelser
3 år

STX (2-3 år)
HHX
HTX

HF (2 år)

Flere muligheder
Op til 2-3 år

Fx 10. klasse, efterskole, 
FGU, STU, 

ungdomshøjskole, 
arbejde

Uddannelse eller job



Hverdagen på ungdomsuddannelse

Hverdagen på en erhvervsuddannelse
www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse

Hverdagen på en gymnasial uddannelse
www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse
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http://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
http://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse


Erhvervsuddannelser

Varighed: 1 ½ til 5 ½ år                                                                  

Adgangskrav

• Bestået folkeskolens afgangseksamen

• Mindst 2,0 i dansk og matematik

• Vurderet uddannelsesparat
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Grundforløb del 1 – Fagretning
De 4 hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

Grundforløb del 2 - Målrettet undervisning

Hovedforløb - Målrettet uddannelse
Specialisering
Praktik
Uddannelsesaftale med virksomhed (eller skolepraktik)
Oplæring



Erhvervsuddannelse - EUX

Erhvervsuddannelse 

• Gymnasiale fag: Dansk A, engelsk B, matematik C, samfundsfag C 

• Varighed: Afhænger af den enkelte uddannelse

• Adgangskrav: Bestået 9. klasses eksamen + karakter 02 i dansk og 
matematik

• Arbejde eller læse videre

• Eksempel på uddannelser med EUX:
Pædagogisk assistent, mekaniker, smedeuddannelsen, bager, finansuddannelsen(obligatorisk), frisør, 
eventkoordinator, træfagenes byggeuddannelse og mange flere.
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Gymnasiale uddannelser
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Adgangskrav:
• Bestået folkeskolens afgangseksamen

• Karakter 5 eller derover (STX, HTX & HHX)

• Karakter 4 eller derover (HF)

• Vurderet uddannelsesparat

STX - Alment gymnasium
HHX - Handelsgymnasium
HTX – Teknisk gymnasium
HF – Højere Forberedelseseksamen

De gymnasialeuddannelser er adgangsgivende til videregående uddannelse

STX:
Historie, 

matematik, 
fysik, kemi, 

musik, spansk, 
geografi, idræt, 

billedkunst, 
samfundsfag, 

religion

HHX:
Engelsk, 

afsætning, 
virksomhedsøko

nomi, 
erhvervsret, 
matematisk, 
spansk, tysk

HTX:
Matematik, IT, 

design, 
Teknologi, fysik, 

biologi, 
kommunikation, 

innovation

HF:
Matematik, 

idræt, 
billedkunst, 
mediefag, 

design, 
psykologi

Obligatoriske 
fag:

Dansk, 
matematik, 

engelsk, m.fl.

Grundforløb 3 måneder



Uddannelsesparathedsvurdering i 10.klasse.

Faglige forudsætninger

• Elever med et karaktergennemsnit på 5 eller derover er parate til STX, HTX og HHX

• Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover er parate til HF

• Elever med et karaktergennemsnit på 2 eller derover i dansk og matematik er
parate til EUD.

Personlige forudsætninger:

Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

Sociale forudsætninger:

Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
Praksisfaglige forudsætninger:

 Praktiske færdigheder og kreativitet
 Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 Værkstedsfærdigheder
 Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
 Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.
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Vejledningsrelaterede aktiviteter i 10. klasse

• Brobygning september/oktober.

• Uddannelsesplan: august  2020 - 1. marts 2021

• Uddannelsesparathed (UPV): 01/12/2020.

• www.Optagelse.dk 

– tidsfrist for ansøgning 1. marts 2021 

• Evt. vejledningssamtaler 

• Uddannelsesparathed (UPV):  01/06/2021

• Evt. praktik

• Ug.dk.
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Pligt til uddannelse

• 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

• Den unge kan fritages fra pligten, hvis det vurderes, at den unge som følge af sygdom, handicap 
eller væsentlige sociale problemer ikke er i stand til at opfylde pligten.

• Kommunalbestyrelsen skal, gennem uddannelsesvejledningen, orientere den unge og 
forældremyndighedens indehaver om konsekvenserne af manglende overholdelse af pligten.

• Såfremt pligten til uddannelse m.v. ikke overholdes kan der, efter indstilling, fratages den unges 
ungeydelse.

• Uddannelsesvejledningen skal kontakte 15-17-årige unge senest fem arbejdsdage efter, at 
uddannelsesvejledningen er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan.

• Uddannelsesvejledningen skal tilbyde 15-17-årige unge en ny aktivitet, senest 30 kalenderdage 
efter, at kontakten er etableret, dog under hensyntagen til sommerferieperioden på 
uddannelsesinstitutionerne.
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Nyttige links

• www.ug.dk
– Info og inspirationsside til uddannelse og fremtid

– E-vejledning

• www.fremtidenerdin.dk
– Inspiration til valget af ungdomsuddannelse

• www.vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
– Sådan kan du støtte den unge i valget af ungdomsuddannelse

• www.efterskole.dk
– Find efterskole og praktiske oplysninger
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http://www.ug.dk/
http://www.fremtidenerdin.dk/
http://www.vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
http://www.efterskole.dk/


Informationskilder

Ungecenter Mariagerfjord

Kirketoften 7, 9500 Hobro

Tlf.: 97 11 40 91

Mail.: ungecenter@mariagerfjord.dk

Facebook: Ungecenter Mariagerfjord

Hjemmeside: www.mariagerfjord.dk/ungecenter

Praktiske oplysninger

Steen Langballe Pedersen

slped@mariagerfjord.dk

Mobil: 30164363.
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