
Teknik, Metal og Motor med EUX  

 

Se film fra Teknik, Metal og Motor her  

 

EUX-uddannelsen er et godt alternativ til en almindelig studentereksamen – men her får du også et 

svendebrev oveni, du bliver altså også ”rigtig håndværker”.  

Det er altså et tilbud til dig, som kan lide at udfordre dine hænder og ikke mindst dit hoved!  

Du vil i løbet af de to dage deltage i et forløb, som ligner en EUX-hverdag, for du skal både arbejde med 

teori og boglige fag – bl. teknologi faget - , men også udføre opgaver i metalværkstedet.  

Formål:  

 At du afprøver fag, man har på en EUX-uddannelse, og du får mulighed for at afprøve dine egne 

færdigheder inden for uddannelsen.  

 At du oplever EUX-miljøet på skolen, hvor du både arbejder i vores metalværksteder og på skolens HTX-

afdeling.  

 At du får inspiration til, hvilke karrieremuligheder du får, hvis du vælger en EUX-uddannelse.  

Husk at også piger kan blive rigtig godt håndværkere! 

Indhold:  

Du starter med at arbejde teoretisk på HTX-afdelingen, hvorefter du går i værkstedet og udfører opgave der 

relaterer til teorien.  

Du vil i værkstedet møde arbejdsmetoder og –værktøjer, som vi anvender på uddannelsen.  Derudover 

oplever du spændende gymnasiefag, som er en stor del af EUX-uddannelsen.  

Beklædning: Da undervisningen om tirsdagen også foregår i værkstederne, er det vigtigt, at du møder op i 

praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt. Har du sikkerhedssko, så tag dem med. Begge dage bedes du 

medbringe skriveredskaber og papir. Arbejdstøj er ikke nødvendigt om mandagen.  

Kantine: Du er velkommen til at handle i vores kantine. Vores kantine modtager ikke kontanter, men du 

kan betale med Mobilepay, MasterCard eller tilsvarende. Her kan du også spise din medbragte mad. 

Sygdom/fravær: Det er vigtigt, at du melder, hvis du ikke kan komme. Meld afbud på tlf. 7224 6000 – 

Telefonen er åben fra kl. 7:45  

Undervisning: Du kommer til at arbejde med mindre projekter fra planlægning til produktion. Du vil komme 

til at arbejde i vores værksteder, hvor du prøver kræfter med nogle af de forskellige arbejdsmetoder og- 

teknikker, der her anvendes.  

Vi lægger stor vægt på, at du oplever, at teori bliver omsat til praktisk arbejde.  

Mødetider og -sted:  

Du skal møde hver dag fra kl. 8:15-12:55. begge dage møder du i Atriumgården (samlingslokale), som findes 

ved skolens hovedindgang, der ligger på Albert Gingesvej - lige over for politistationen. I Atriumgården 

https://spark.adobe.com/page/QPxZH8f9PV83f/#teknik-metal-motor


finder du et tydeligt skilt, som viser hvor brobyggerne skal mødes. Det er her din lærer henter dig den 

begge dage – sørg derfor for at møde til tiden.  

Kan du ikke finde vej, så spørg i informationen ved hovedindgangen. Du kan også kende alle ansatte ved, 

at de bærer et orange ID-kort på sig, og de vil gerne hjælpe dig!!!  

Transport: Find den letteste vej til skolen via www.rejseplan.dk  

Vi glæder os til at møde dig!  

EUC Nord www.eucnord.dk 


