Plads til alle

Bliv klar til fremtiden
Når du skal vælge uddannelse, er der mange ting, der skal

tages stilling til. Hos EUC Lillebælt gør vi det nemmere for dig

at vælge den rigtige erhvervsuddannelse, efteruddannelse eller
teknisk gymnasiale uddannelse. Mulighederne er mange, og vi
kan tilbyde en bred vifte af uddannelser, som klæder dig godt
på til din fremtidige karriere.

Fordelen ved EUC Lillebælt er, at vi er dybt forankret i det lokale
miljø og arbejder tæt sammen med de lokale virksomheder.
Uanset hvilken uddannelse du vælger, får du faglige

udfordringer og støtte, så dine fremtidsdrømme kan blive til
virkelighed.

Vi prioriterer læring, faglighed og fællesskab, fordi vi mener, at
det er med til at styrke vores elever i deres uddannelsesforløb.

Som elev vil du opleve, at vores undervisere er passionerede og
er klar til at hjælpe dig, så du opnår de bedst mulige resultater
for dig.

BLIV EN DEL AF EN INTERNATIONAL VÆKSTVIRKSOMHED...
•
•
•
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som leverer procesautomation og industriel IT
med kontorer i Danmark, Dubai, England, Norge & Sverige
og få stor mulighed for faglig udvikling med hele verden som din
arbejdsplads
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Hotel Medio/ Lillebælt
Kolding Landevej 6, Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf.: 75 94 22 38
Hotel@HotelMedio.dk

Miljø- og energirigtige
ventilations- og procesudsugningsløsninger

Taulov Bygade 12
7000 Fredericia
Tlf.: 2195 6688
mail@etreco.dk
www.etreco.dk
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Færdig med 9.
eller 10. klasse
– hvad så nu?
EUD

Grundforløb 1		
•
•

20 uger.

Her bliver du introduceret til og
prøver kræfter med en række
forskellige uddannelser.

Grundforløb 2
•
•

20 uger.

Du fortsætter på den uddannelse,
som du har valgt.

EUX

Kombination
af EUD og HTX
•
•
•

Praktik i en virksomhed.

Du får både svendebrev
og studenterhue.

Mulighederne er mange efter
et EUX-forløb. Du er klar til
arbejdsmarkedet, men du kan også
vælge at videreuddanne dig.

Hovedforløb
•

•

Du fortsætter din uddannelse
med løn og veksler mellem skole og
praktik i virksomheden.
Med svendebrevet i hånden
er du klar til en karriere på
arbejdsmarkedet. Du kan også
vælge at læse videre på f.eks. en
akademiuddannelse eller en anden
overbygning til din EUD.

gør hverdagen lettere
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www.palfinger.dk

HTX

Studieforløb
•

3 år.

•

Du er klar til en
videregående uddannelse.

•

Du får studenterhue.

Skolehjemmet
Skolehjemmet kan benyttes af dig, der har mere
end 75 minutters transport til EUC Lillebælt

med offentlige transportmidler. Vi har i alt 126

enkeltværelser, der alle er fuldt møbleret, har TV,
WIFI, WC og bad. Vi har lagt vægt på at skabe
en hjemlig atmosfære, så du føler dig godt
tilpas, når du ikke er i skole.

Skolehjemmet har desuden tre hyggelige

opholdsrum, hvor du kan spille bordfodbold,

pool, se TV og film på storskærm eller tage et

brætspil med de andre skolehjemselever – eller
i fællesskab løse skoleopgaver.

Morgenmad, frokost og aftensmad serveres i

skolens kantine, men der er også mulighed for

at benytte skolehjemmets køkkenfaciliteter med
fælles køleskab.

I dialog med beboerne arrangeres der fælles
aktiviteter på skolehjemmet, hvor vi f.eks. går

en tur, holder grillaften, tager i biografen eller
andet.

Medbringer du vaskepulver, er det også muligt
at bruge vores vaskemaskine og tørretumbler.

88 44 08 08 · www.PDS.as
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Hvilke
uddannelser
tilbyder vi?

Erhvervsuddannelser
(EUD)

Fælles for erhvervsuddannelserne er, at du specialiserer dig

inden for et håndværk og får et teoretisk grundlag for at udøve
dit håndværk i praksis. På EUC Lillebælt tilbyder vi forskellige
uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport.

Du kan starte på din uddannelse efter 9. eller 10. klasse – eller
senere. En uddannelse hos os består typisk af et grundforløb

og et hovedforløb, hvor grundforløbet er delt op i to dele, der
hver tager 20 uger. Efter afsluttet grundforløb skal du i gang
med hovedforløbet, hvor du det meste af tiden er i lære hos
en virksomhed. Normalt tager det 4 år, inden du er færdig

med din erhvervsuddannelse, men i nogle tilfælde tager det
mellem 1½ og 2½ år.

EUX

En EUX-uddannelse er en kombination af en

erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse

(HTX). Det betyder, at du både får et svendebrev og en

studentereksamen. Uddannelsen består derfor af praktisk og
teoretisk undervisning. Fordelen med en EUX er, at du kan

komme direkte i arbejde inden for dit håndværk eller søge ind
på en videregående uddannelse.

SE DE STØRSTE BIOGRAFFILM I PANORAMA
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HTX

Du skal vælge Gymnasiet HTX Lillebælt, hvis du ønsker en

alsidig uddannelse med fokus på naturvidenskab og teknologi.

Du vil få en hverdag fyldt med faglighed, kreativitet og fællesskab i et
unikt studiemiljø.

På Gymnasiet HTX Lillebælt får du bl.a. fag som dansk, engelsk,
samfundsfag, matematik, biologi, fysik og kemi, men også

nye fag som f.eks. teknologi, idéhistorie og kommunikation/

IT. En studentereksamen fra HTX giver adgang til en lang række
videregående uddannelser.

Kurser (AMU)

På EUC Lillebælt udbyder vi mange forskellige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), hvor formålet er efteruddannelse og/eller kompetenceudvikling. Når du tager et kursus, får du ny viden inden for et konkret

område. Undervisningen er både praktisk, teoretisk og tager udgangspunkt i kursistens og virksomhedens ønsker og behov.

Du kan
læse mere
om vores
uddannelser
og kurser på
www.eucl.dk

Telefon: 20 68 09 07 · Hannerup Engvej 54 · 7000 Fredericia
info@murermesterbrage.dk · www.murermesterbrage.dk
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Kontakt

EUC
Lillebælt
Kontakt
Teknikervej 2,
EUC
Lillebælt
7000
Fredericia
Teknikervej 2,
7000 Fredericia

• 15620 • www.jsdanmark.dk

Tlf. +45 7920 1111
E-mail:
info@eucl.dk
Tl-: +45 :7920
1111
E-mail:
info@eucl.dk
www.eucl.dk

