EUD10
En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud

Erhverv og Sundhed

Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse
- som håndværker, som ansat i butik eller kontor.
som pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent
eller en af de 105 andre erhvervsuddannelser

3 gode grunde til, at du
skal vælge EUD10...
Du ved ikke helt, hvad du vil næste år.
Måske en erhvervsuddannelse som håndværker, i butik, på kontor?
Måske som pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent?
Måske en helt ny slags 10. klasse?

Styrk din faglighed, hvor du får mere at vide om:
- hvad en håndværker laver, fx en tømrer, en murer, en smed eller en elektriker...
- hvad det vil sige og hvad det kræver at stå i en butik eller arbejde på et kontor...
- hvad det vil sige at arbejde med mennesker, børn, unge og ældre...

Kom ud på erhvervsuddannelserne, hvor du kan prøve
forskellige uddannelsesretninger:
- International Handel og web shop
- Iværksætteri og virksomhedsdrift
- Kreativitet og udvikling – arbejdet
med børn og unge

- Det sunde liv – arbejdet med
mennesker
- Teknik og Håndværk
- MAD og mennesker - fra masterchef
til bagedyst og alt det indimellem

Prøv ny og anderledes undervisning,
hvor du samtidig med alt dette:
- dygtiggør dig fagligt og udvikler dig personligt
- bliver ”klædt på” til at vælge din ungdomsuddannelse
- får bygget bro mellem skolen og det praktiske liv
- får en masse nye skolekammerater og venner

SÅDAN EN 10. KLASSE ER EUD10
- OG SÅ FÅR DU EN KOMPETENCEGIVENDE 10. KLASSE EKSAMEN!
2

3

På EUD10 møder du alle
erhvervsuddannelsernes
4 hovedområder -på de
såkaldte erhvervsdage
•
•
•
•

Omsorg, sundhed og pædagogik
Kontor, handel og forretningsservice
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport
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Erhvervsdage svarende til 40 skoledage fordelt udover året.
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International Handel
og web shop

3

Er du interesseret i salg, butiksdrift og Ehandel, så kan du her prøve kræfter med at
drive web shop, samt få indblik i, hvad der
skal til, for at handle professionelt i en globaliseret verden. Du vil i et simuleret handels- og
butiksmiljø opleve hvordan man i et moderne
forretningsmiljø ruster sin virksomhed til fremtidens forbruger.Vi skal bl.a. arbejde med online markedsføring og events.

Har du lyst til at udvikle din egen kreativitet og
samtidigt lære om, hvordan du kan bruge kreativt arbejde til at aktivere og udvikle børn, unge
eller handicappede? Du kan på sigt uddanne
dig til for pædagogisk assistent, pædagog eller
socialrådgiver. Du oplever glæden ved at skabe
noget fra skitse til færdigt produkt. Du vil blive
undervist i brugen af forskellige teknikker og
materialer. Derudover vil du arbejde med forskellige aktiviteter inden for musik, idræt og
lege, der vil give dig inspiration til dit kommende virke. Denne retning kan blive din start på
vejen til et pædagogisk arbejde, f.eks. med
børn eller udsatte unge.

Denne retning kan blive din start på vejen til
en handelsuddannelse eller en detailhandelsuddannelse.
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Iværksætteri og
virksomhedsdrift
Har du en drøm om at starte egen virksomhed,
eller vil du bare have indblik i, hvad der skal til,
for at få succes som selvstændig, så kan denne
retning være noget for dig. Hvordan kommer
man fra tanke til virkelighed, hvis man har fået
en lys forretningsidé? Vi skal udvælge og udvikle ideer med øje for ideernes bæredygtighed.
Gennem erhvervsøkonomiske grundbegreber og
innovationsmodeller skal vi arbejde med, hvad
der skal til, for at en forretningside bliver til en
succes. Denne retning kan blive din start på vejen til en kontor- eller handelsuddannelse. Måske er du interesseret i at gå EUX vejen, hvor
grundforløbet afsluttes med et studiekompetencegivende år med gymnasiale niveauer.

Kreativitet og
udvikling – arbejdet
med børn og unge
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Det sunde liv – arbejdet
med mennesker
Vejen til et arbejde inden for sundhedsområdet
går gennem denne retning. Måske som socialog sundhedsassistent, måske som sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt andet.
Du kan lide at være aktiv. Sammen med de
andre på denne retning kommer du til at arbejde med forskellige former for bevægelse og
idræt.
Sundhed varer hele livet. Derfor vil du lære om
kroppen og få kendskab til, hvad sundhed betyder for barnet, den unge og det ældre menneske, der har brug for pleje og omsorg.
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Flere og flere vælger at tage en håndværkeruddannelse kombineret med EUX, hvorved du
bl.a. får en mulighed for at læse videre på bl.a.
Ingeniørhøjskolen.

TA

Hvis det at kunne et håndværk lige er dig, så
får du på denne retning lov at prøve kræfter
med forskellige håndværk. Det foregår i dét
miljø, hvor håndværkeruddannelserne på Tradium gennemføres til daglig. Der er mange
muligheder - murer, tømrer, smed, elektriker
for blot at nævne nogle få.

Hvem og hvorfor...
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Teknik og Håndværk

FA
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HVEM VIL TYPISK SØGE EUD10?
EUD10, Erhverv og Sundhed, er målrettet elever i 9. klasse, der fx:
- vil forberede sig til en erhvervsuddannelse eller EUX
- vil finde ud af, om en erhvervsuddannelse er noget for dem
HVAD FÅR ELEVERNE UD AF DET?
EUD10, Erhverv og Sundhed, kombinerer det bedste fra folkeskolens obligatoriske
fag med en række spændende valgfag. Desuden får eleverne den nødvendige
individuelle støtte og vejledning i forhold til senere at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse - både i det daglige skolearbejde og i form af IT-kompenserende hjælpemidler, personlig støtte og vejledning m.m.
Som elev indgår man sammen med andre unge i et motiverende uddannelsesmiljø, hvor der er god mulighed for at få nye kammerater og venner. Eleverne får
styrket deres faglige kunnen, og de får samtidig mest mulig viden om, hvad det
kræver at gå på en erhvervsfaglig uddannelse.
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MAD og mennesker - fra
masterchef til bagedyst
og alt det indimellem
Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor du
bruger BÅDE hænderne og hovedet, og hvor
oplevelsen at det veltilberedte måltid, og den
fremragende og udsøgte service gør hele forskellen så er denne retning vejen. På Hotel og
Restaurant Randers, kan du få mulighed for at
opleve hvordan det er at arbejde inden for MAD
–branchen. Du vil komme til at arbejde praktisk
i vores køkkener, og opleve hvordan teori og
praksis er tæt forbundet i de forskellige uddannelser inden for Gastronomi, ernæring og
tjener. Drømmer du om eget slot? Har du en
lille tjener gemt i maven? Er du til sundhed og
det at lave kostrigtigt mad? – eller er det den
store gastronomiske verden der trækker i dig?
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Når det drejer sig om sundhedsfag og nogle af de kreative aktiviteter, vil det foregå på Randers Social- og Sundhedsskole, der er nabo til Tradium på Minervavej.
De tekniske/håndværksmæssige fag vil foregå på de afdelinger af Tradium i
midt- og nordbyen, hvor netop disse fag gennemføres. Størstedelen af skoleåret
vil undervisningen altså foregå på Minervavej (primært hos Tradium og Randers
Social og Sundhedsskole), Erhvervsdagene afvikles på afdelinger rundt i byen.

Et godt samarbejde...

FA

Al undervisning i obligatoriske fag, valgfag, OSO, prøver og eksaminer gennemføres på Tradium, Minervavej 57, i et inspirerende og afgrænset erhvervsrettet
miljø, med dejlige udenomsarealer, sportsfaciliteter, kantine m.m. Her får eleverne også indblik i de merkantile fag (butik, handel og kontor).

TA

Der gives mulig for en række valgfag. De udbydes en blok med boglige valgfag,
såsom ekstra grundfagsundervisning, tysk, fysik/kemi osv. Desuden tilbydes der
et praktisk/kreativt valgfag. Vi har fokus på differentieret undervisning og eleverne niveau inddeles i starten af skoleåret.

K

EUD10, Erhverv og Sundhed, udbydes i et tæt samarbejde mellem Randers Socialog Sundhedsskole, Tradium og Randers Kommune. EUD10 er en fuldgyldig
kompetencegivende 10. klasse, der giver adgang til en erhvervsuddannelse,
eller en gymnasial/erhvervsgymnasial uddannelse, samt EUX (der både er en
erhvervs- og gymnasialuddannelse). Eleverne får den obligatoriske fagpakke,
der er indeholdt i 10. klasses loven, og forløbet tilrettelægges, så alle får muligheden for at få de nødvendige færdigheder i dansk og matematik for at kunne
optages på en erhvervsuddannelse.
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HVILKE FAG - HVOR?
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Hvad og hvor..

Et godt samarbejde skaber
en fantastisk uddannelse
EUD10, Erhverv og Sundhed, udbydes i et tæt samarbejde mellem Randers Socialog Sundhedsskole, Tradium og Randers Kommune. En række aktører bidrager i
samarbejdet til uddannelsen:
•
•
•
•
•
•

Ledelse og administration fra Randers Social og Sundhedsskole og Tradium
Undervisere med dagligdag i Erhvervsuddannelserne, herunder folkeskolelærere
Randers Ungdomsskole
UU-Randers
Randers Kommune
Lokale virksomheder

Randers Ungdomsskole vil blive inddraget i et antal aktiviteter i opstarten og
undervejs i forløbet:
•
•
•
•

valgfag
Introture
Temamøder
Fællesarrangementer med fokus på ungemiljø

UU-Randers inddrages i forbindelse med især vejledning. Vi er meget opmærksomme på værdien af vejledning og forventer i hele forløbet et tæt samarbejde
med UU-Randers som vejledningsansvarlig institution. Dette indebærer ud over
synlighed, nærvær og tilstedeværelse i miljøet, vejledning i forhold til:
• Valg af brobygningsforløb
• Personlig vejledning
Der tilbydes brobygningsforløb på en række uddannelsessteder for at give eleverne det bedste indblik i mulighederne for ungdomsuddannelse efterfølgende,
såvel de erhvervsfaglige som de gymnasiale, og herunder endvidere indblik i jobmuligheder/videregående uddannelser m.m.
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EUD10
Erhverv og Sundhed
Erhvervsrettet 10. klasse

Kontaktpersoner
Uddannelseschef Lotte Julin Bock, Tradium
lju@tradium.dk, tlf. 7011 1010
direkte 8711 4375, mobil 2942 8416
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Uddannelsesleder Mads Kirk,
Tradium
mki@tradium.dk, tlf. 8711 4376
mobil 4188 0061

