
BYG EUD og EUX 
Formål: Formålet med brobygning på denne fagretning er, at give dig en oplevelse af 

hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse. Du skal deltage i tilrettelagt 
projektorganiseret undervisning hvor du møder og hører om almindelig EUD og 
EUX vejen gennem en erhvervsuddannelse,  

Du skal møde teori og værksteds undervisning, som viser dig små dele af hvad 
du vil kunne komme til at opleve, hvis du påbegynder en GF1 på Tradium på 
fagretningen BYG. Du finder ud af hvilke krav der stilles til dig, hvad forskellen er 
på uddannelserne og hvordan undervisningsmiljøet er 

Du skal vælge et brobygningsforløb på denne fagretning, hvis du drømmer om at 
få en erhvervsuddannelse som EUD- eller EUX elev indenfor en af følgende 
erhvervsuddannelser; 

• Tømrer
• Bygningsmaler
• Elektriker
• Murer
• Overfladebehandler
• VVS- og energi
• Data- og kommunikation

Indhold: • Præsentation af hvad vil det sige at være elev på en erhvervsuddannelse
• Kort præsentation af og indblik i uddannelsernes opbygning (vejledning)
• Du kommer til at prøve og deltage i forskellige boglige, teoretiske og

praktiske fag

Arbejdsform: Du vil prøve både teoretisk og praktisk undervisning. Du skal arbejde i grupper 
og individuelt med opgaverne. 

Mødetid: Du skal den første dag møde i skolens kantine kl. 08.00 på Vester Allé 26, 8900 
Randers C. Her vil du blive hentet af en underviser fra afdelingen. I de dage du er 
på brobygning skal du forvente en skoledag i tidsrummet fra 08.00-13.20. Hvis 
du bliver syg eller forhindret i at møde skal du give besked på 8710 0436. Vi 
minder om at der naturligvis er mødepligt til forløbet.  

Transport: Du har mulighed for at tage bus nr. 4 fra rutebilsstationen. Du skal stå af på 
Mariagervej, sidste stop før Rådmands Boulevard. Du kan evt. tjekke busafgange 
på www.midttrafik.dk eller på www.rejseplanen.dk 

Kantine: Du har mulighed for at købe mad og drikke i skolens kantine. Du er også 
velkommen til at medbringe din egen madpakke. 

http://www.midttrafik.dk/
http://www.rejseplanen.dk/


Øvrige 
informationer: 

Medbring papir, skriveredskaber samt praktisk arbejdstøj. Hvis du har 
sikkerhedsfodtøj, så medbring gerne disse.  
Hvis du har spørgsmål til brobygningsforløbet, er du meget velkommen til at 
kontakte sekretær Malene Seedorf Sand på mail see@tradium.dk 
Du får ikke yderligere indkaldelse, men du kan altid selv tjekke, hvor og hvornår 
du skal på brobygning/intro. Det gør du ved at logge på https://ung.unoung.dk/ 
med dit UNI-log in. 

Min/maks 
elever 

Min. 10 
Maks: 24 

Sted Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers C 

https://ung.unoung.dk/
mailto:see@tradium.dk

