
Erhvervs-
uddannelser på 
Tradium

Virtuel – ÅBENT HUS



• INFO om EUD – Adgangskrav, Opbygning m.m. (Bjarne)

• Tekniske uddannelser på Tradium (Anja)

• Praktikaftaler og samarbejde med virksomheder (Anja)

• Elevens egne oplevelser på Tradium (elev / Mathilde)

• Afrunding

De næste 25 
min. 



Adgangskrav

af øvrige  
eksamens-

karakterer skal  
være min. 02

AFGANGSBEVIS

EKSAMENSBEVIS
Anden ungdomsuddannelse
dansk og matematik min.02

UDDANNELSESAFTALE

HELHEDSVURDERING
Optagelsesprøveog samtale

9. eller 10. klasse 
Dansk og matematik 02

eller

eller

eller



Forløb



Vekselvirke
nde

uddannelse



EUD
Ønsker du en praksisorienteret
erhvervsuddannelse?

Ønsker du dig den hurtigste vej til et 
uddannelsesbevis?

Har du en praktikaftale med en 
virksomhed, og vil du bare gerne hurtigt i 
gang med en spændende uddannelse?

EUX
Ønsker du en praksisorienteret 
erhvervsfaglig STUDENTEREKSAMEN?

Ønsker du en erhvervsfaglig uddannelse på 
et højere fagligt niveau?

Ønsker du et ekstra studieforberedende fag, 
der giver adgang til videregående 
uddannelser?

EUD > < EUX



•Teknologi, Byggeri & Transport

•Omsorg, Sundhed & Pædagogik

•Fødevarer, Jordbrug & Oplevelser

•Kontor, Handel & Forretningsservice

De 4 
hovedområder



Teknologi, 
byggeri, 
transport



Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser



Omsorg, 
sundhed, 
pædagogik



Grundforløb 
plus

Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus er for dig, som har brug 
for en afklaring eller et kompetenceløft, før 
du går i gang med din erhvervsuddannelse.

Varighed: 10 uger



Fitness Din  
uddannelse
på Tradium

Teori og 
praksis

Støtte

Studieture

Socialt 
miljø

Virksom-
hedsbesøg

Studiemiljø



Virksomheds-
konsulenter
• Kontakt til virksomheder

• Uddannelsesaftale

• Opfølgning



Skolepraktik

•Hvad er skolepraktik ?

•Krav til optagelse i skolepraktik



Mød Mathilde, en 
af vores elever   

•Præsentation af Mathilde

•Hvorfor har du valgt en erhvervsuddannelse ?

•Hvad er det fede ved en erhvervsuddannelse ?

•Hvad er dine fremtidsplaner ?

Mød Mathilde.
Elev på Tradium   




Tradium Vejledningscenter 
Vester Allé 26, 8900 Randers C 

Tlf.: 87 10 04 01

Kontakt
Vejledningscentere
t

Hjemmeside: WWW.tradium.dk
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