Grundforløb 1
for EUD og EUX

Tradium, Vester Alle 26, Randers

Er en erhvervsuddannelse
noget for dig?

Her har du mulighed for en
vekseluddannelse mellem
skole og virksomhed, hvor
både hoved og hænder bliver
udfordret. Du kan vælge en

erhvervsuddannelse med eller
uden et gymnasialt niveau.
Her kan du læse mere om
første del af EUD og EUX på
Tradium.

fra ug.dk

Hvornår tager man grundforløb 1
på Tradium erhvervsuddannelser?
Du skal normalt altid begynde
på grundforløb 1 (GF1) direkte
efter folkeskolens 9. eller 10.
klasse.
GF1-forløbet varer 20 uger.
Du skal have bestået dansk og
matematik på min. 9. klasse
niveau med karakteren 02.
og det svarer til G-niveau. 10.
klasse svarer til E-niveau.
På GF1 vil du møde dansk og
matematik som obligatoriske
grundfag.

På EUX har du dansk,
matematik og samfundsfag på
C-niveau i løbet af GF1.
Uanset hvilken retning du
vælger, skal du være erklæret
uddannelsesparat af din UUvejleder til en EUD-uddannelse.

Grundfagsniveauer
G: et niveau på folkeskolens
afgangsprøve 9. klasse
F: Et niveau mellem folkeskolens
afgangsprøve og 10. klasseprøve
E: Niveau svarende til 10. klasseprøve
D: Et niveau mellem 10. klasseprøve og gymnasialt
C-niveau
C: Niveau svarende til gymnasialt
C-niveau
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Tradium og Social-og Sundhedsskolen, Randers, samarbejder om at informere om EUD/EUX-uddannelser
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Hvis du fortryder dit valg af hovedområde
kan du altid skifte til et andet hovedområde på GF2.
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Hvorfor tager man
grundforløb 1?
Du tager grundforløb 1 for

KAN MAN SKIFTE RETNING I LØBET AF GF1?

• at forberede dig til din egentlige erhvervsuddannelse på (GF2)

Du kan skifte retning inden for de to første uger,
men hvis du fortryder og stopper på GF1, kan du
ikke optages på GF1 igen. Du kan nemlig kun gå
på GF1 én gang. Du kan skifte fra GF1-EUX til
GF1-EUD inden for det samme hovedområde, hvis
der er plads på holdet.

• at være sikker på, at du går i gang med den
rigtige uddannelse på GF2
• at afslutte et eller flere af uddannelsens
grundfag på GF1

På GF1 udbyder vi fire forskellige
fagretninger på Tradium:

EUD
• BYG
• TEK
• MAD
• STIL
EUX
• BYG
• TEK
• MAD

Hvorfor skal man
vælge en EUD/
EUX-uddannelse?

• Lager- og terminaluddannelsen
• Murer
• Overfladebehandler
• Personvognsmekaniker
• Smed

Hvis du ønsker en praksisorienteret erhvervsuddannelse, som veksler mellem skole og virksomhed.
Så skal du vælge en erhvervsuddannelse inden for:
Teknik, byggeri og transport
• Automatik- og procesuddannelsen
• Byggemontagetekniker
• Bygningsmaler
• Chaufføruddannelsen
• Data- og kommunikationsuddannelsen
• Elektriker

• Tømrer
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Gastronom
• Tjener
• Ernæringsassistent
Omsorg, sundhed og pædagogik
• Frisør

Hvad lærer man på
Tradium GF1?
Undervisningen på Tradium GF1 vil bestå
af praktiske opgaver og projekter på alle 4
fagretninger - BYG, TEK, MAD og STIL.
Udover at få højnet dit faglige niveau
på GF1 vil du få et bredere kendskab til
erhvervsuddannelserne generelt.
Du vil opleve et fællesskab og blive bevidst om
samarbejde i teams og grupper. Du vil også
møde fag som f.eks. sex og samfund, bevægelse,
sundhed og privatøkonomi. Samlet set bliver du
mere klar til at kunne træffe et fremtidigt valg af
erhvervsuddannelse, og du bliver bevidst om, hvad
der kræves af dig hos din kommende mester.

Erhvervs-, grund- og valgfag
I en fagretning har du har 3 erhvervsfag, som i alt
indeholder 6 forskellige projekter:

På GF1 afslutter du grundfaget dansk på E- eller
D-niveau efter 20 uger. Du skal også afslutte
matematik på E- eller D-niveau.

• Hvad drømme er gjort af (4 uger)

Derudover tilbydes du fag inden for følgende
faggrupper:

• Grønt tema (3 uger)
• Praktikpladssøgning (2 uger)
• Praktik uge GF2 (1 uge)
• X & medie (4 uger)
• Grand Prix (4 uger)

• Valgfag, som kan være grundfag evt. på et
højere niveau.
• Bonusfag, som kan give dig mulighed for
fordybelse i særlige faglige elementer.
• Støttefag i dansk og matematik, hvis du har
brug for boglig eller praktisk læring.

Hvornår skal man
vælge EUX?

Du skal være erklæret uddannelsesparat af UU
til en erhvervsuddannelse.
• Hvis du ønsker både et svendebrev og en
erhvervsfaglig studentereksamen.
• Hvis du vil have adgang til at læse videre på
akademiuddannelser og andre videregående
uddannelser.
• Hvis du ønsker en udfordrende hverdag på din
uddannelse.
• Hvis du ønsker at koble teori til praksis – f.eks.
ser du, hvad matematik skal bruges til, og laver
forhold til praktiske opgaver.
• Hvis du ønsker en større horisont og blive
bedre til at forstå andre faggrupper samt verden
omkring dig.

Du skal samtidig have følgende personlige og
faglige forudsætninger for at kunne vælge en
EUX:
• Motiveret og dygtig i 9. eller 10. klasse.
• Indstillet på gymnasiale niveauer med skriftlige
afleveringer.
• Skriftlige kompetencer – god formuleringsevne.
• Tilfredsstillende engelskkompetencer.
• Tilfredsstillende talforståelse.
• Tilfredsstillende fysikforståelse.

Hvad lærer man
på GF1 EUX?
EUX-uddannelsen kræver meget af dig, fordi en
EUX både rummer gymnasiale krav og en erhvervsmæssig grunduddannelse. På GF1 EUX
afslutter du dansk, engelsk og samfundsfag på
C-niveau allerede efter 20 uger. Derudover følger
du erhvervsfagene på fagretningen med de øvrige
EUD-elever.

Hvad sker der
de to første uger
på GF1?

Hvilke støttemuligheder er der på
Tradium GF1?

På Tradium tager vi godt imod alle vores nye
elever. Du kommer på en introdag, hvor du lærer
dine nye klassekammerater bedre at kende. Vi
tester også alle vores elever i dansk i løbet af de
første to uger. Det sker for at sikre, at alle elever
kan få den støtte og hjælp, de har brug for, så de
kan blive så dygtige som muligt.

Du har en kontaktlærer, som du kan tale med om
din uddannelse. Der kan søges støtte i form af
f.eks. en it-rygsæk med hjælpemidler og programmer gennem en læsevejleder. Du kan også blive
henvist til en mentor, som kan støtte dig. Endelig
har du mulighed for at blive henvist til Tradiums
psykologiske rådgivning.

Hvordan søger
man ind på
erhvervsuddannelse
påTradium
Du søger ind via www.optagelse.dk. Når skolen
har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt
til en indslusningssamtale med en fra GF1 teamet
og en informationsaften midt i maj for elever og
forældre. Hvis du lever op til 02-kravene i dansk
og matematik og er erklæret uddannelsesparat,
kan du normalt optages. Du starter på dit GF1-forløb i begyndelsen af august.

Er man i tvivl
om sit valg af
uddannelse?

Tradium
Vejledningscenter

Hvis du er i tvivl, om du har valgt den rigtige uddannelse eller om dit mål med uddannelsen, kan
du altid kontakte en studievejleder og aftale en tid
til en samtale om din uddannelse og din fremtid.
Du kan selvfølgelig også kontakte din UU-vejleder på din skole, hvis du er i tvivl om dit valg af
uddannelse.

Åbningstider:
mandag		
kl. 11-15
tirsdag-torsdag kl. 10-15
fredag 		
kl. 10-13

Læs mere om GF1 og andre uddannelsestilbud på
Tradiums hjemmeside: www.tradium.dk

Vester Alle 26, 8900 Randers

Kontakt:
Tradium Vejledningscenter
Mail: vejledning@tradium.dk
Telefon: 8710 0401

060619

Tradium Vejledningscenter
Vester Alle 26, 8900 Randers, Tlf.: 7011 1010

