
BLIV EUX TECH STUDENT OG FÅ  
 – DET BEDSTE FRA TO VERDENER

KOMBINER TEORI OG PRAKSIS
 

FÅ STUDENTERHUE OG SVENDEBREV
 

BLIV KLAR TIL FREMTIDENS BYGGERI
 

BLIV EN MESTER I GASTRONOMI OG SERVICE
SLÅ GNISTER MED MEKANIK OG ELEKTRONIK



VELKOMMEN TIL EUX TECH 
- HER FÅR DU BÅDE TEORI OG PRAKSIS

STUDENTERHUE OG SVENDEBREV
På EUX Tech får du både en erhvervsud-
dannelse og en gymnasial uddannelse. Når 
du har færdiggjort din uddannelse, kan du 
derfor vælge at komme i arbejde med dit 
faglærte håndværk fx som elektriker, kok, 
murer og tømrer eller du kan læse videre på 
en videregående uddannelse.

Når du tager din gymnasiale uddannelse 
med en EUX Tech, får du undervisning i de 
boglige fag, der er vigtigst for dit håndværk 
og din videre færd. Du får derfor fuldt fokus 
på de fag, der interesserer dig og kan hjælpe 
dig på en videregående uddannelse.

Samtidig kommer du ud på værkstederne i 
en stor del af undervisningen. Det giver både 
en afvekslende hverdag, men også en meget 
bedre forståelse af både teori og praksis. 
På den måde får du det bedste fra hånd-
værksfagene kombineret med gymnasiet.

FÅ ET STÆRKT FAGLIGT  
FÆLLESSKAB
Når du starter på EUX Tech, får du ikke kun 
en fremtidssikret uddannelse med mange 
muligheder. Du bliver også del af et stort 
fagligt fællesskab. På EUX Tech mødes du 
over en årrække med dine medstuderende 
på skoleophold, hvor I kan sparre om jeres 
uddannelse. Ofte opstår der også stærke 
venskaber, der varer ved både i og uden  
for skoletiden. Det giver et godt netværk  
– både til din tid på arbejdsmarkedet og på 
en videregående uddannelse.
 
Som elev på Tradium får du og dine med- 
studerende også mulighed for at benytte  
de mange tilbud på skolen, hvor I kan hygge 
jer efter skoletiden. I vores ToolBox med 
multisal, sportshal og fitness kan I mødes 
og dyrke motion eller spille. Derudover er der 
mulighed for at dyrke e-sport, hvis du kom-
mer på vores e-sportshold med instruktør.

I kan også deltage i fredagscaféer eller bruge 
vores shelters. Du vil desuden komme på 
studietur, hvor det sociale sammenhold på 
holdet bliver styrket.



START PÅ GRUNDFORLØB
Alt efter din alder starter du på grundforløb 
1 eller 2. Hvis du kommer fra 9. eller 10. 
klasse, skal du starte på grundforløb 1. Hvert 
grundforløb tager 20 uger. På grundforløb 1 
kan du vælge mellem BYG, TEK og MAD. Her 
bliver du afklaret omkring, hvilket håndværk 
der interesser dig mest. Du får selvfølgelig 
hjælp til at vælge den rigtige vej i din videre 
uddannelse. Hvis du er ældre, starter du på 
grundforløb 2. Grundforløb 2 starter direkte 
på en håndværksuddannelse. Her kan du få 
hjælp fra Tradium Vejledningscenter inden 
dit valg, så du vælger den rette uddannelse 
for dig.

Efter grundforløbene starter dit hovedforløb. 
Her skal du have en læreplads. Dit hoved-
forløb veksler mellem tid på lærepladsen og 
undervisning på skolen, hvor du vil opleve at 
skoleforløbene er længere på en EUX end på 
erhvervsuddannelserne. På EUX uddannel-
serne får du ligesom på erhvervsuddannel-
serne løn under uddannelse.

FAG OG KRAV
På EUX Tech vil du opleve, at nogle fag er 
obligatoriske på alle uddannelserne, mens 
andre er specifikke for dit håndværksfag.  
Ud over de almindelige håndværksfaglige 
fag vil du fx lære om at udarbejde markeds-
føringsmateriale, lave beregninger på byggeri 
og maskiner, korrespondere med internation-
ale kunder og udarbejde projektplaner og  
arbejdsprocesser.

Vi trækker virkeligheden ind i undervisningen 
med tværfaglige opgaver, så dit håndværk 
bliver en integreret del af undervisningen. 
På den måde bliver teorien også lettere at 
forstå, og du får en større forståelse af den 
håndværksmæssige del. En evne, som du 
kan bruge, når du arbejder på din læreplads.

Med fag på gymnasialt niveau bliver der 
stillet store krav til dig i undervisningen.. 
Med en stor indsats i hverdagen får du til 
gengæld dobbelt op på uddannelse.

INTERNATIONALE MULIGHEDER
Vil du til udlandet under dit studie, er EUX 
også en god mulighed. Du kan komme på 
et kortere udlandsophold i praktik, hvor vi 
har flere spændende udenlandske partnere. 
Du kan også vælge at komme på et længere 
ophold, hvor du fx går på skole eller bliver 
udstationeret for din mester. Du skal selv 
betale en del, men der er mange mulighed-
er for at søge tilskud til dit ophold. Vores 
internationale afdeling og koordinatorer står 
gerne til rådighed med hjælp, så du får en 
god oplevelse.

Grundforløb (1+2) Hovedforløb Student + faglært  ( 4-6 år)

STUDIETS OPBYGNING EUX Tech består overordnet set af to 
grundforløb og et hovedforløb, hvor hovedforløbet veksler mellem 
undervisning på skolen og en læreplads hos en mester. Hvis du 
starter på GF1, får du mulighed for at opleve de forskellige fag, så 
du bliver mere afklaret omkring, hvilket håndværksfag der er din 
fremtid. Hele din uddannelse tager mellem 4-6 år.



FÅ EN FREMTID MED MULIGHEDER Bliv elektriker eller 
ingeniør – tømrer eller arkitekt. Når du tager en EUX Tech, 
åbner du alle døre. Du kan vælge at gå i arbejde inden for dit 
håndværksfag eller tage en videregående uddannelse med 
udgangspunkt i dit håndværk.

FRA DRØM TIL JOB PÅ FÅ ÅR
Med en EUX Tech starter du din karriere  
med det samme. Du bruger allerede under 
din uddannelse din faglighed på din lære-
plads og kan bruge den erfaring, når du 
fortsætter videre i job. Du kan også vælge  
at blive selvstændig, hvor du i høj grad kan 
bruge din viden fra EUX fagene i undervisnin-
gen i opstarten af din egen virksomhed. Det 
er fx viden om markedsføring og økonomi.

NÅR DU SKAL VIDERE
EUX Tech er en gymnasial uddannelse, 
der giver adgang til erhvervsakademier, 
professionshøjskoler og universiteter. Du kan 
derfor læse videre efter endt uddannelse og 
blive fx arkitekt, sygeplejerske, ingeniør eller 
politibetjent.

Med en EUX Tech kan du læse videre med 
det samme eller tage nogle år, hvor du  
bruger dit håndværk på arbejdsmarkedet. 

Du vil ofte opleve, at det er en fordel på den 
videregående uddannelse at have taget en 
EUX Tech, da dine erfaringer fra håndværket 
og undervisningen kan bruges i din videre 
færd. Du vil eksempelvis som arkitekt have 
en god forståelse for bygninger og kon-
struktioner, hvis du selv har prøvet at stå på 
byggepladsen som tømrer.

FOLKESKOLENS 9. ELLER 10. KLASSE

 NÅR DU SKAL VIDERE

EUX

KARRIERE

 
IVÆRKSÆTTER  

Nogle EUX-elever  
vælger at forfølge deres 
iværksætterdrøm efter,  
at de har afsluttet.

 
JOB 

Med de to beviser i  
hånden kan du efter endt 
uddannelse gå ud og 
søge job som faglært i en 
virksomhed, Der er også 
mulighed for at komme 
til udlandet og arbejde. 
I flere lande er der stor 
efterspørgsel efter  
dygtige håndværkere.

 
LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

• Arkitekt
• Datalog
• Ingeniør
• Matematiker
• Nanoteknolog
• Softwareudvikler
• Biokemiker
• osv.

 
MELLEMLANGE  
VIDEREGÅENDE UDD.

• Folkeskolelærer
• Bygningskonstruktør
• Landinspektør
• Journalist
• Pædagog
• Sygeplejerske
• osv.

 
KORTE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

• Datamatiker
• E-designer
• Laborant
• Markedsføringsøkonom
• Multimediedesigner
• Procesteknolog
• Sundhedsteknolog
• osv.



NICK ANDERSEN 
Jeg valgte EUX med tømrer, fordi jeg elsker frisk luft og det at arbejde 
udenfor. Da jeg startede, var min plan at læse videre til bygningskonstruktør, 
arkitekt eller ingeniør. Da jeg blev udlært, var der stor efterspørgsel på 
tømrere, og jeg tog chancen og startede op som selvstændig. Her et år 
senere har jeg fire ansatte og er vild med mit job.

Når du starter på EUX Tech, kan du vælge 
EUX BYG på grundforløb 1. Her lærer du om 
forskellige fagområder, der er tilknyttet hånd-
værk fra byggepladsen. Når du vælger EUX 
BYG, har du mulighed for at blive automa-
tiktekniker, datatekniker, elektriker, maler, 
murer, tømrer uddannet på dit grundforløb  
2 og hovedforløb.

DIN HVERDAG OG FAGENE
Undervisningen knytter sig til de forskellige 
håndværk, så du lærer om forskellige temaer 
som tegning i sketch up, trælære, trækning 
af ledninger, malerteknikker og energiens 
betydning. Du vil også lære om teoretiske 
emner som planlægning, kvalitetskontrol  
og sikring af et godt arbejdsmiljø. Undervejs 
vil du også komme til at lave gruppearbejde 
på tværs af fagområderne og opleve det 
teamarbejde, der også er på arbejdspladsen.

Du får desuden undervejs på EUX BYG 
fagene nogle fagkombinationer, der er  
specifikke for din EUX studieretning.

Med dine fag lærer du teorien bag hånd- 
værket. På din læreplads vil du senere kunne 
bruge den viden til at give input og måske 
komme med forbedringsforslag til nuværen-
de løsninger. Du vil også kunne hjælpe med 
markedsføringstiltag.

VALG AF EUX UDDANNELSE
Med EUX BYG på grundforløb 1 får du et 
godt fundament til at vælge mellem de 
forskellige uddannelsesretninger under 
studieretningen. Under grundforløbet vil du 
desuden få hjælp til at blive afklaret om valg 
af uddannelse, så du får valgt den rette vej  
til din fremtid.

DIN FREMTID
Alle uddannelserne under EUX BYG giver  
dig gode fremtidsperspektiver. Du kan vælge 
et job, en videregående uddannelse eller 
egen virksomhed, hvis du vil være selvstæn-
dig. EUX BYG åbner døre til alle muligheder.

FOR DIG DER VIL BYGGE, KONSTRUERE  
 OG ARBEJDE I TEAMS

VIL DU ARBEJDE PÅ EN BYGGEPLADS? Kan du lide at arbejde med fx 
træ, elektriske løsninger og IT eller kreative løsninger med maling og 
mursten? Med EUX BYG får du en fremtid, hvor du har teorien på plads 
til dit arbejde på byggepladsen eller hjemme hos kunden.

DATA OG KOMMUNIKATION MURER TØMRERELEKTRIKER

AUTOMATIK OG PROCES BYGNINGSMALER

EUX BYG



Er du interesseret i at arbejde med sundhed 
og ernæring? Vil du betjene folk, dække flotte 
borde og have viden om vin og mad? Eller 
vil du være masterchef i køkkenet, hvor du 
laver spændende mad til alt fra kantiner og 
store restauranter til cateringkøkkener. På 
studieretningen EUX MAD starter du med 
grundforløb 1 og vælger derefter retning alt 
efter dine interesser. Du kan vælge at blive 
ernæringsassistent, kok eller tjener.

DIN HVERDAG MED EUX MAD
I undervisningen vil du lære om forskellige 
fagområder, der er tilknyttet uddannelserne 
på området. 

Du vil få viden om:
• Sundhed, mad og ernæring

• Veldækkede borde, kreativ sund  
mad og bagning

• Planlægning, udførelse og kvalitets- 
kontrol i det professionelle køkken

Du vil på den måde være godt forberedt på 
den valgte uddannelse inden for studie- 
retningen. I hverdagen vil du opleve, at du 
kan bruge dine teoretiske fag i køkkenet og 
modsat. Så du får en viden på EUX, som 
giver dig en fordel i forhold til dit arbejde. 

VÆLG DIN RETTE VEJ
Det kan være svært at vælge den rette  
uddannelse, men vi har gjort det lettere.  
På grundforløb 1 lærer du de forskellige fag 
og uddannelser at kende, så du bliver mere 
afklaret omkring dit valg. Du vil desuden 
få hjælp til at vælge endeligt mellem de tre 
uddannelser.

FREMTIDEN EFTER EUX
Når du er færdig med din uddannelse, kan 
du vælge at få arbejde inden for hotel- og 
restaurationsbranchen. Der er et bredt 
spektrum af muligheder på alt fra caféer 
til gourmetrestauranter. Du kan også blive 
selvstændig med din egen café eller restau-
rant. Her vil din viden fra EUX fagene hjælpe 
dig i hverdagen, når du selv skal stå for 
markedsføring og økonomi.

Med en EUX i hånden er du også klar til  
at læse på en videregående uddannelse.  
Du kan fx vælge at blive sommelier,  
serviceøkonom og international hospitality 
manager. 

DRØMMER DU OM PROFESSIONEL MAD
 OG OPLEVELSER TIL MENNESKER

VIL DU GERNE ARBEJDE KREATIVT MED GASTRONOMI OG LÆKRE 
RÅVARER? Kan du lide at servicere, og vil du give andre mennesker 
en kulinarisk oplevelse? På EUX MAD arbejder du med sunde retter, 
flotte borddækninger og mad på højt niveau.

JOHAN LANG RAVN,
Jeg har valgt at blive kok fordi jeg altid har elsket at lave mad og være kreativ.
Jeg valgte at tage EUX, fordi jeg ikke var sikker på om jeg ville være kok og 
med en EUX kan jeg altid læse videre bagefter.

ERNÆRINGSASSISTENT TJENERGASTRONOM

EUX MAD



Har du en god dag, når det slår gnistrer  
om dig på smedeværkstedet? Kigger du  
med i motoren på bil og knallert eller laver  
du mekaniske løsninger derhjemme?  
Vælg EUX TEK, hvor du får mulighed for at 
blive smed eller mekaniker.

DIT GRUNDFORLØB OG FAG
Med EUX TEK starter du dit grundforløb 1. 
Her bliver du introduceret til fagområderne 
og de to håndværk, der er knyttet til 
studieretningen. Du vil derfor komme til 
at arbejde med værkstedsfag inden for 
mekaniker og smed.

Derudover vil du få viden om fx:
• Teknisk tegning i Inventor og værk- 

tøjslære

• Punktsvejsning og energiudnyttelse

• Motorstyring, el i biler

• Planlægning, udførelse og kvalitets- 
kontrol på værkstederne

I dagligdagen vil du opleve, at under-
visningen er på højt niveau i de boglige  
fag.  

Derudover vil de teoretiske fag være 
kombineret med de praktiske, så du får  
en bedre forståelse af arbejdet på 
værkstederne.

VÆLG RETNING
Når du har gennemført grundforløb 1, skal 
du vælge mellem de to uddannelser som 
smed og personvognsmekaniker. Her vil du 
få hjælp til at vælge den rette uddannelse i 
forhold til dine interesser og planer for din 
fremtid. Dine undervisere, uddannelsesledere 
og vores vejledningscenter står klar til at 
hjælpe dig med at træffe det rette valg.

EFTER EUX TEK
Når du er færdig med din uddannelse,  
er du parat til at komme ud på arbejds- 
markedet. Du kan vælge at komme i job eller 
blive selvstændig. Med en EUX er det oplagt, 
at du kan bruge din viden til at blive leder, 
værkstedsfører eller lignende. 

Du kan også vælge at læse videre på en 
videregående uddannelse. Her kan du  
fx blive maskinmester, maskiningeniør eller 
energiingeniør. Mulighederne er mange  
med en EUX TEK.

FOR DIG DER  ER VILD MED LØSNINGER  
 INDEN FOR EL-TEKNIK OG SMEDEARBEJDE

ER DU INTERESSERET I BILER OG MEKANIK? Vil du gerne arbejde 
med motorer og teknologi? Eller brænder du for kreative løsninger  
i metal, der bliver bukket, svejset og klippet? På EUX TEK får du viden 
om el, mekanik og IT, der giver dig en bred vifte af muligheder  
i fremtiden.

MAGNUS KRUSE RASMUSSEN
Jeg valgte EUX med personvognsmekaniker, fordi jeg gerne vil have mulighed 
for at læse videre til ingeniør eller maskinmester senere. Desuden kan jeg 
godt lide kombinationen mellem det håndværksmæssige og det boglige. Så 
får jeg et afbræk mellem gymnasiet og det håndværksfaglige.

PERSONVOGNSMEKANIKER SMED

EUX TEK



 FAGRETNINGER 
 PÅ TRADIUM EUX TECH

Fagretninger EUX BYG EUX BYG EUX MAD EUX TEK

Uddannelse AUTOMATIK 
OG PROCES

BYGNINGS- 
MALER

DATA OG KOM-
MUNIKATION ELEKTRIKER MURER TØMRER ERNÆRINGS- 

ASSISTENT GASTRONOM TJENER
PERSON-
VOGNS- 

MEKANIKER
SMED

Grundforløb 1 Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C Dansk C

Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C Engelsk C 

Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C

Grundforløb 2 Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C Matematik C

Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C Fysik C

Teknologi C Teknologi C Erhvervs-
informatik  C

Erhvervs-
informatik  C Teknologi C Teknologi C Kemi C Kemi C Kemi C Teknologi C Teknologi C

Hovedforløb Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A

Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B Matematik B

Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B

Teknikfag  
– udvikling og 
produktion A

Teknologi - B
Teknikfag  

– byggeri og  
energi B

Informatik - B
Teknikfag  

– digitalt design 
og produktion B

Teknikfag  
– byggeri og  

energi A

Teknologi - B
Teknikfag  

– byggeri og  
energi B

Teknologi B
Teknikfag  

– byggeri og  
energi B

Teknikfag  
– proces, 

levnedsmiddel 
og sundhed B

Teknikfag  
– proces, 

levnedsmiddel 
og sundhed B

Teknikfag  
– proces, 

levnedsmiddel 
og sundhed B

Teknologi - B
Teknikfag  

– design og  
produktion B

Teknikfag  
– design og  
produktion A

Kemi C Kemi C Kemi C Kemi C Kemi C Kemi C Kemi B Kemi B Kemi B Kemi C Kemi C

- - - - - - Ekstra fag C Ekstra fag C Ekstra fag C Teknologi B -

Valgfag  LØFT AF ET FAG LØFT AF ET FAG

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Større skriftlig  
opgave

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Eksamens- 
projekt

Afsluttende projekt Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

Erhvervs- 
områdeprojekt 

OPBYGNING AF EUX-UDDANNELSE
På EUX-uddannelserne kombinerer du en erhvervsuddannelse med studentereksamen. 
Du veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed, og uddannelsen er 
opbygget af grundforløb, hovedforløb og tilhørende praktik. Undervejs i din uddannelse skal 
du også bestå en række gymnasiale fag på A, B og C niveau.



DYRK DIT TALENT OG BLIV EN  
 HÅNDVÆRKER MED SKILLS

Der findes mange forskellige måder at 
dyrke sine talenter. Som EUX elev dyrker 
du allerede dine boglige evner, men du kan 
også dyrke dit talent inden for håndværket. 
At blive en håndværker med Skills vil sige 
at have talent for at deltage i og træne til 
mesterskaber og konkurrencer i forskellige 
faglige discipliner. De fleste uddannelser har 
et eller flere mesterskaber, hvor du konkur-
rerer med elever fra egen eller andre skoler.

MESTERSKABER I SKILLS
Hvis du kan lide at konkurrere og er dygtig 
til at bruge dine hænder og skabe med 
de standarder og krav, som dit håndværk 
kræver, så kan deltagelse i mesterskaber 
være en mulighed for dig. Du skal træne op 
til skolemesterskaber og regionsmesterska-
ber, og du vil selvfølgelig få hjælp og støtte 
af lærerne på skolen.

Hvis du vinder, går du videre til DM i Skills, 
som bliver holdt en gang årligt. Hvis du 
vinder her, kan du gå videre til Euroskills eller 
VM i Skills. Det er svært og kræver mange 
timers træning og øvelse uden for skole og 
arbejde for at gå så langt.

LÆR AT TÆNKE HURTIGT  
OG KREATIVT
Til gengæld bliver du en endnu dygtigere 
fagperson, og får træning i at begå dig til 
konkurrencer og i pressede situationer. 
Du bliver hurtigere og dygtigere til at følge 
fagets krav og standarder. Du bliver også 
dygtigere til at tænke i kreative løsninger  
på fagproblemer.

Vælger du at blive en EUX elev med Skills,  
får du det bedste talent fra begge verdener. 
Det giver dig en ekstra fordel på arbejds-
markedet og på en videregående uddan-
nelse.

FORFIN DINE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE EVNER og bliv en  
håndværker med Skills. Deltag i konkurrencer til såvel DM som  
VM og kom ud at rejse med dit håndværk.

FOKUS
PÅ

SUNDHED OG
MOTION



Et skoleophold handler ikke kun om at 
tilegne sig viden. Det handler også om at 
skabe livslange relationer og stærke net-
værksforbindelser. 
 
På Tradium College bor du sammen med 
elever fra Tradiums mange uddannelsesret-
ninger. Vi har skabt et socialt og dynamisk 
studiemiljø, som er inspirerende, udviklende 
og klæder dig godt på til fremtiden.
 
FÅ ET GODT FÆLLESSKAB
Her bliver du en del af et fællesskab, du ikke 
finder andre steder. Du kommer til at bo 
midt på campus med fremtiden lige uden 
for døren. Det sparer dig for transporttiden, 
skærper dit fokus og åbner for helt nye 
muligheder – også efter skoletid.
 
Tradium College er indrettet med fokus  
på fællesskabet. De møblerede dobbelt-
værelser er lyse, moderne og fleksible,  
og med fællesrum, lounge og stor tag- 
terrasse er rammerne skabt for det sociale 
skoleophold. Du skal heller ikke tænke på  
at lave mad.

ADGANG TIL FITNESS OG SPORTSHAL
Med adgang til Tradium ToolBox, der ligger 
ved siden af college, kan du dyrke dine 
interesser sammen med andre. Her kan du 
få mulighed for at benytte 3D-printere og 
dyrke e-sport med instruktør. Du får også fri 
adgang til fitness og sportshal.
 
På Tradium College får du med andre ord  
et fedt studiemiljø, som rummer det hele  
og altid er i bevægelse.

VIL DU BO SAMMEN MED DINE MEDSTUDERENDE med  
mulighed for masser af aktiviteter i din fritid? Bo på Tradium 
College med tilbud om sportshal, fitness og bordfodbold.

FEDT STUDIEMILJØ, HVIS DU HAR BRUG   
 FOR BOLIG UNDER DIT SKOLEOPHOLD 
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Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

KONTAKT VORES STUDIEVEJLEDERE 
 – HVIS DU HAR SPØRGSMÅL 
Har du lyst til at tage en EUX Tech 
uddannelse? Men mangler du mere viden om 
uddannelserne eller skolen? Så fortvivl ikke. 
Vi hjælper dig gerne med al den information, 
du har behov for. Vores vejledningscenter 
står til rådighed for spørgsmål på telefon, 
mail og til en personlig samtale.

8. ELLER 9. KLASSE
Går du i 8. eller 9. klasse, vil vi anbefale dig 
at komme på brobygningsforløb hos os. 
Her møder du lærere, elever og vejledere, og 
stifter samtidig bekendtskab med nogle af 
de nye fag, du ikke kender fra folkeskolen.
Hvis du vil følge dagligdagen på EUX Tech, 
kan du også følge Tradium – GF1 Vester Allé 
på Facebook og se, hvad der sker på skolen.

HVORDAN TILMELDER DU DIG?
Vil du søge ind, skal du gøre det på 
optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts. 
Derefter modtager vi din ansøgning, og er  
du erklæret uddannelsesparat og opfylder  
du adgangskravene, bliver du optaget.

Er du ikke erklæret uddannelsesparat eller 
opfylder du ikke kravene, kommer du til en 
optagelsesprøve og en samtale, hvorefter 
det bliver vurderet, om du kan optages.

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal  
du tilmelde dig en af studieretningerne  
på grundforløb 1.

HVIS DU VIL VIDERE
Ring eller skriv – vi står parat til at hjælpe 
dig med at blive afklaret omkring din ud-
dannelse og din fremtid. 

Tradium Vejledningscenter
Vester Allé 26
8900 Randers C

T 8710 0401
E vejledning@tradium.dk


