
Furesø Erhvervsuddannelser
Nyt uddannelsestilbud i Furesø Kommune

Elever i 9. klasse kan fra august 2017 tage 10. klasse kombineret med første del af grundforløbet på erhvervs-
uddannelserne i Furesø Kommune. På Furesø Erhvervsuddannelser får eleverne mulighed for at opleve,  
hvordan det er at tage en erhvervsuddannelse, samtidig med at de forbereder sig til folkeskolens 10. klasse 
prøve i dansk, engelsk og matematik (FS10). 

Efter 10. klasse bliver eleven kvalificeret til at fortsætte på en hvilken som helst ungdomsuddannelse. 
Furesø Erhvervsuddannelser er et samarbejde mellem en række erhvervsskoler, der har en vision om at 
skabe et attraktivt uddannelsestilbud i Furesø Kommune med et godt ungemiljø og undervisning i høj 
kvalitet. 

Læs mere på www.tec.dk/furesoe

Erhvervsrettet 10. klasse
Erhvervsrettet 10. klasse er et samlet forløb på 40 uger med bl.a. dansk, engelsk og matematik samt 

første del af grundforløbet (GF1) på EUX-/erhvervsuddannelserne, der introducerer eleven for de mange 
spændende erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der findes i dag.

EUX Bæredygtighed og handel
Grundforløb 1 (GF1)

EUD Velfærdsteknologi og innovation
Grundforløb 1 (GF1)

EUX: Studenterhue og svendebrev EUD: Erhvervsuddannelse

Med Grundforløb 1 EUX får eleven adgang til EUX-
uddannelserne, hvor man kombinerer erhvervsuddannelser 

med en studentereksamen.

Med Grundforløb 1 EUD får eleven adgang til mere end 
100 erhvervsuddannelser.



Nu kan du tage en erhvervsrettet 10. klasse i Furesø, hvor du bliver introduceret 
for EUX-/erhvervsuddannelserne, samtidig med at du forbereder dig på folke-
skolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik (FS10). Du bliver en del 
af et spændende 10. klassemiljø og kan efter 10. klasse fortsætte på en hvilken 
som helst ungdomsuddannelse.

Vælg 10. klasse, hvis du:

• Endnu ikke er helt sikker på, hvilken ungdomsuddannelse du gerne vil starte på

• Gerne vil afprøve, om EUX- eller erhvervsuddannelserne er noget for dig

Læs mere på www.tec.dk/furesoe 

Ny 
erhvervsrettet 
10. klasse 
i Furesø



Hvad er en 
erhvervsrettet 

10. klasse?

Hvad er 
erhvervsfag?

Hvad er EUX?

Hvem kan starte?

På erhvervsuddannelserne kombinerer du prakti-
ske fag, hvor du lærer et håndværk og almene fag 
som dansk og matematik. Du kan fx uddanne dig til 
elektriker, social- og sundhedsassistent, kontoras-
sistent, indkøber og personvognsmekaniker.

På EUX kombinerer du en erhvervsuddannelse 
med en gymnasial eksamen. EUX bliver også kaldt 
erhvervsfaglig studentereksamen, og du ender med 
studenterhue og svendebrev.

Hvad er en 
erhvervsuddannelse 

(EUD)?

En erhvervsrettet 10. klasse er et samlet forløb på 
40 uger (20/20-modellen) med bl.a. dansk, engelsk, 
matematik og en række erhvervsfag, der giver dig 
mulighed for at opleve EUX-/erhvervsuddannelser-
ne, samtidig med at du forbereder dig på folkesko-
lens afgangsprøve (FS10).

Erhvervsfagene giver dig almene og generelle 
kompetencer inden for fx arbejdspladskultur, 
praktikpladssøgning m.v.

Du kan starte efter 9. klasse, hvis du opfylder 
adgangskravet om 02 i dansk og matematik.


