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Erhvervsuddannelse for voksne 
(EUV) er rettet mod dig på 25 
år og derover, der gerne vil være 
faglært. Det er et målrettet 
uddannelsesforløb med mulighed 
for afkortning af uddannelsestiden.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhæn
gig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er 
altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannel
sesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet 
varer. 

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en sko
le og perioder i praktik. Har du relevant praktisk erfaring, kan du 
tage en EUV helt eller delvist uden praktik.

Uddannelsens opbygning
Der er 3 uddannelsesveje i EUV, som afhænger af din erfaring 
og uddannelse. Se grafik på bagsiden. 

RealKompetenceVurdering
Du skal starte med en RealKompetenceVurdering (RKV), der 
afgør, hvordan din uddannelse bliver sammensat. Vurderingen 
består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Den 
generelle vurdering foregår på baggrund af uddannelses
bekendtgørelsen for den uddannelse, du ønsker optagelse 
på. Den individuelle vurdering bygger på alt det, som ikke er 
beskrevet i bekendtgørelsen, men som, skolen vurderer, kan 
give godskrivning på den uddannelse, du ønsker.

Adgangskrav og optagelse
Adgangskravet for at blive optaget på en EUV er det samme som 
for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Det vil sige, du 
skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 (6 efter gl. karak
terskala) i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse. Du kan også 
lave en uddannelsesaftale med en virksomhed, i så fald bortfalder 
adgangskravet. Der er løbende mulighed for at komme til optagel
sesprøve på Tradium, hvis du ikke opfylder adgangskravet.

ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE

bliv faglært

 Bliv 
vejledt

Se 
muligheder

 Få 
uddannelse



29
06

20

EUX og talentspor
Mange af Tradiums uddannelser kan også tages med eux. 
Du får så i stedet en række fag på gymnasialt niveau, hvilket 
munder ud i en erhvervsfaglig studentereksamen. Ud over at 
blive faglært giver eux også adgang til videregående uddan
nelser. Nogle af uddannelserne på Tradium tilbyder desuden 
et talentspor, hvor du kan dygtiggøre dig på et fagligt højere 
niveau i hovedforløbet.

EUV 1
Voksne med relevant erhvervserfaring:  
Hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal du 
have et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og 
uden praktik.

EUV 2
Voksne med erhvervserfaring og/eller anden uddannelse:
Hvis du har en uddannelse i forvejen eller relevant erhvervser
faring under 2 år, skal du have et standardiseret uddannelses
forløb med – i de fleste tilfælde – en kortere praktikperiode 
(max. to år).

EUV 3
Voksne uden erhvervserfaring og uddannelse: 
Hvis du ikke har en uddannelse eller relevant erhvervserfaring, 
skal du have et uddannelsesforløb, der svarer til en erhvervsud
dannelse for unge, dog kun med grundforløbets anden del. 

Økonomi
Hvis du er i beskæftigelse og har en uddannelsesaftale, får du 
elevløn under din uddannelse. Er du ledig, kan du få SU, hvis de 
almindelige støttebetingelser er opfyldt. Hvis du gennemfører 
en EUV som led i den aktive beskæftigelsesindsats, kan du 
modtage forsørgelse efter de gældende regler på beskæftigel
sesområdet. Du skal tale med dit jobcenter om dine mulighe

der, og om en arbejdsgiver vil kunne få voksenlærlingetilskud 
til dig. Er du over 30 år, er du ufaglært, eller har du en forældet 
uddannelse, er der mulighed for at tage uddannelsen via 
uddannelsesløft og i visse tilfælde modtage dagpenge under 
uddannelsen.

Sådan kommer du i gang
Vil du i gang med en EUV, kan du henvende dig til en studie
vejleder i Tradium Vejledningscenter. Hvem du skal tale med 
afhænger af, hvilken uddannelse du ønsker at gennemføre. Når 
du har et overblik over uddannelsesforløbet gennem vejledning, 
kan du tilmelde dig via www.optagelse.dk.

Bo med dine venner
Bo på Tradium College, når du er på skole, og spar tid på transport.

Vil du vide mere?
Få råd og vejledning hos Tradium Vejledningscenter.

Vester Alle 26 
8900 Randers 
D 8710 0401
T 7011 1010
E Vejledning@tradium.dk

Åbningstid
Mandag  kl. 11.00  15.00
Tirsdag  kl. 10.00  15.00
Onsdag  kl. 10.00  15.00 
Torsdag  kl. 10.00  15.00
Fredag  kl. 10.00  13.00

Start din fremtid
Læs mere på tradium.dk eller søg optagelse  
på optagelse.dk
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Erhvervsuddannelser
En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5 1/2 år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er fordelt på 
de enkelte uddannelser. Mange uddannelser giver mulighed for at vælge et kortere forløb. 
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