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Hvad drØmmer du om?
Drømmer du om at blive kranfører, lageroperatør, procesoperatør, smed, godschauffør eller måske industrioperatør? På EUC Lillebælt kan du blive præcis, det du drømmer om.
EUC Lillebælt er et moderne uddannelsescenter,
der tilbyder en bred vifte af uddannelser, som er
skræddersyet et arbejde i erhvervslivet. Vælger du
at tage din uddannelse hos os, er du et godt skridt
på vejen til at få den fremtid du drømmer om, uanset om du ønsker at arbjede som faglært i en af de
små eller mellemstore håndværksvirksomheder,
som vi har mange af i Danmark, at læse videre på

universitetet og blive fx ingeniør eller maskinmester, eller at få en karriere inden for handel.
Vi tilbyder også voksenuddannelse for dem over
25 år og gerne vil i gang med en uddannelse eller
fortsætte, hvor du måske slap tidligere i livet samt
efter- og videreuddannelse for de, som allerede er
godt i gang med arbejdslivet og ønsker at bygge
mere viden på.

EUC Lillebælt er for dig, der går målrettet efter dine drømme. Uanset på hvilket
niveau, du vil have din uddannelse, står vi klar til at udfordre dig fagligt og støtte
dig hele vejen, så dine drømme kan blive indfriet.

BLIV PRÆCIS DET, DU DRØMMER OM
Mulighederne er mange, og vi kan tilbyde en bred vifte af uddannelser, som klæder dig på til
erhvervslivet. På siden her, har vi listet vores uddannelser – du kan læse mere om de enkelte
forløb på vores hjemmeside www.eucl.dk

ALUDDANNELSEN
LAGER- OG TERMIN
går du en lang

gennem
På uddannelsen
r er på
tiske opgaver, de
række af de prak
.a
bl . at køre
plads. Du lærer
en lagerarbejds
relevante itr undervisning i
gaffeltruck og få
r medhjælgeroperatør elle
systemer. Som la
, lagervirki godsterminaler
du
er
jd
be
ar
r
pe
steder.
dre opbevarings
somheder og an

PERSONVOGNSMEKANIKER
Lær at reparere skader og lave serviceeftersyn på
biler under 3.500 kg. på uddannelsen får du ny
viden om biler og lærer bl.a. at justere motorer,
bremser og styretøj samt at finde fejl på bilens
elektriske og elektroniske systemer. Vi udbyder
kun uddannelsen som grundforløb.

KRANFØRER

VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN
Uddannelsen henvender sig til dig, som vil være
godschauffør, kørselsdisponent, lastbil-, flytte-,
renovations- eller tankbilchauffør.
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På uddannelsen
lærer du dels at
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ELEKTRIKER
Du lærer at reparere og installere store og små
elektriske anlæg, som fx strøm til lys i nye og ældre
bygninger samt installation og vedligeholdelse af
computerstyrede elsystemer, og computernetværk
mv. Vi tilbyder kun uddannelsen som grundforløb.

PRODUKTØR

SMEDEUDDANNELSEN
Drømmer du om at blive klejnsmed, smed
eller svejser?
På skolen lærer du bl.a. om de forskellige typer af metal, og om hvordan de kan
formes, så du er klædt på til dit kommende
arbejdsliv.

På uddannelsen lærer du at arbejde med produktion i industrien. Du lærer at tilse og passe maskiner
og anlæg.

AUTOMATIK- OG PROCESUDDANNELSE
GULD

DDANNELSEN
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På skolen kommer du til at arbejde med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og
maskiner til produktion. Uddannelsen tilbydes kun
som grundforløb.

TØMRER
Bliv fortrolig med materialer og de mange træsorter og lær at tegne og planlægge opgaver. Vi
tilbyder kun uddannelsen på grundforløb.

PROCESOPERATØR

INDUSTRITEKNIKERUDDANNELSEN
Som industritekniker arbejder du med maskiner,
der kan dreje, bore og fræse. Når du står med
svendebrevet i hånden kan du få arbejde på mange forskellige slags virksomheder fx skibsværfter,
i autobranchen eller i jern- og metalindustrien. Vi
tilbyder kun uddannelsen på grundforløb.

Som procesoper
atør har du ansv
aret for,
at der producer
es til aftalt tid i de
n rigtige
kvalitet og uden
ressourcespild –
pr
ocesoperatøren har over
blikket. En proces
op
eratør
kan arbejde i m
ange forskellige
industrivirksomheder, der ha
r store produktio
nsanlæg.
Det kan fx være
fabrikker, der pr
od
ucerer
mad, medicin, ke
mikalier, byggem
at
eriale og
meget mere.

BYGGEMONTAGETEKNIKER
En byggemontagetekniker arbejder med opsætning, montage og beklædning af vægge og lofter.
Du arbejder typisk med træ, metal og gips. Vi tilbyder kun uddannelsen på grundforløb.

TOGKLARGØRINGSUDDANNELSEN
En togklargører arbejder med at flytte og sætte
togvogne sammen. På skolen træner du, hvordan
du læsser og tømmer et godstog.

INDUSTRIOPERATØR
Lær at betjene produktionsanlæg. På uddannelsen lærer du om de forskellige typer af
maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. En industrioperatør kan
arbejde med maskiner og anlæg i mange
forskellige slags virksomheder fx
inden for fødevarer, medicin, møbler
eller elektronik.

På www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser
kan du finde mere information om de mange uddannelser, du kan læse på EUC
Lillebælt. Har du spørgsmål til uddannelserne kan du finde kontaktoplysninger til vores studievejledere på side 10 i brochuren her.
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FÆRDIG MED 9. ELLER 10.
EUD

GRUNDFORLØB 1
20 UGER
HER BLIVER DU PRÆSENTERET FOR
EN RÆKKE FORSKELLIGE FAG

EUX
På EUC Lillebælt
udbyder vi EUX
Procesoperatør
og EUX Smed

HTX
Den naturvidenskabelig retning

KOMBINATION AF
EUD OG HTX

STUDIEFORLØB
3 ÅR

KLASSE – HVAD SÅ NU?
GRUNDFORLØB 2
20 UGER
– HER VÆLGER
DU RETNING

HOVEDFORLØB,
HER ER DU OGSÅ I PRAKTIK
I VIRKSOMHEDEN

MED SVENDEBREVET I HÅNDEN
ER DU KLAR TIL ARBEJDSMARKEDET.
DU KAN OGSÅ VÆLGE AT LÆSE
VIDERE PÅ FX EN AKADEMIUDDANNELSE ELLER EN OVERBYGNING TIL DIN EUD

På side 3 kan du se, hvilke
uddannelser vi tibyder

PRAKTIK I EN
VIRSOMHED

DU FÅR
STUDENTERHUE

DU FÅR BÅDE
SVENDEBREV OG
STUDENTERHUE

DU ER KLAR TIL
EN VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE

MULIGHEDERNE ER MANGE EFTER
ET EUX-FORLØB
DU ER KLAR TIL ARBEJDSMARKEDET, MEN KAN OGSÅ VÆLGE
EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
SOM FX MASKINMESTER- ELLER
INGENIØRUDDANNELSEN

Under hvert hovedområde udbydes
forskellige fagretninger, som det enkelte uddannelsessted selv sammensætter og tilbyder. Det svarer lidt til
studieretningerne på en gymnasial uddannelse, hvor man vælger fagretning
efter interesse og uddannelsesønske.
Du skal vælge fagretning efter et
introduktionsforløb på 2 uger, hvor du
vil blive præsenteret for de forskellige muligheder. Du kan også tilmelde
dig en fagretning, inden du starter på
uddannelsen. Du skal holde øje med
udbuddet af fagretninger på erhvervsskolernes egne hjemmesider.

HVAD ER EN
		 ERHVERVSUDDANNELSE (EUD)?
Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du
faglært inden for et bestemt fagligt område. Uddannelsen giver dig også mulighed for at tage en
videregående uddannelse bagefter.
Erhvervsuddannelserne har det til fælles, at alle
elever lærer et håndværk og får samtidig et teoretisk funderet grundlag for at udøve håndværket.
Du kan starte uddannelsen efter 9. eller 10. klasse
– eller senere. Udannelsen består af undervisning
på skole, praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed.
Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis korte og
tager mellem 1½ og 2½ år, men de fleste har typisk
en samlet uddannelsestid på ca. 4 år.

Der er i dag 109 erhvervsuddannelser, der omfatter blandt andet murer, smed, tømrer, elektriker,
lager- og logistikoperatør, procesoperatør, tankvognschauffør og mekaniker. De 109 uddannelser
indeholder trin og specialer, som er skræddersyet
arbejdsmarkedet og giver et reelt udbud på 301
forskellige uddannelser.

DU KAN TAGE EN ERHVERVSUDDANNELSE PÅ:
• Tekniske skoler
• Landbrugsskoler
• Handelsskoler
• Social- og sundhedsskoler

UDDANNELSENS
OPBYGNING
En erhvervsuddannelse består
typisk af et grundforløb og et
hovedforløb. Grundforløbet er
opdelt i to dele, GF1 og GF2,
der hver tager 20 uger. Når
du har gennemført grundforløbet, skal du i gang med
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hovedforløbet. I hovedforløbet
skal du være elev/lærling i en
virksomhed eller i et praktikcenter, der er godkendt til at
uddanne elever. Finder du
ikke selv din praktikplads er
EUC Lillebælt behjælpelig med
at finde en. I praktikken får du
praktisk oplæring.
Du får løn under din uddannelse. Lønnens størrelse er
afhængig af din uddannelse,
men typisk ligger start lønnen
omkring 11.000 – 13.000 kr.
pr. måned. Lønnen stiger
hvert år. Du afslutter dit hovedforløb – og din uddannelse

– med en svendeprøve og er
klar til at påbegynde dit liv på
arbejdsmarkedet.

HVEM KAN TAGE EN EUD?
Alle, der har lyst til og mod på
at tage en uddannelse, hvor
teori kombineres med praktisk
erfaring. Du kan påbegynde
EUD efter endt 9. eller 10.
klasse – og har du ikke opnået
02 i dansk og matematik fra
folkeskolen, så tøv ikke. Med
en bestået optagelsesprøve,
kan du komme ind på din
drømmeuddannelse alligevel.

PROFILANNONCE

Bliv klÆdt på til arbejdslivet
Carsten Iversen er elev som tankvognschauffør
hos transportvirksomheden Dantra A/S, der kører
med alle typer flydende gods i både ind- og udland.
Carsten uddanner sig på EUC Lillebælt, hvor han
de næste par år læser transport og logistik på EUD,
inden han står med svendebeviset i hånden.
”Jeg har fået rigtig meget ud af mit skoleforløb indtil
nu og glæder mig til det næste. Det er uden tvivl en
fordel, at underviserne har erfaring som chauffør –
de har selv været ude i virkeligheden og kan derfor
relatere til vores fremtid og svare ret præcist på
vores spørgsmål. De kender de udfordringer, vi står
over for – det kan jeg godt lide. Derudover har jeg
fået meget ud af engelsk-undervisningen, som har
gjort mig bedre til at kommunikere med mine kollegaer i udlandet,” lyder det fra Carsten, som netop
er hjemvendt fra en tur i Norge, hvor han kørte med
farligt gods.

Dantra har høje forventninger til deres medarbejdere og er ikke bange for at stille krav til dem, hvilket
Marc Jeel, logistikdirektør hos Dantra, også understreger:
”Vores medarbejdere er dygtige, selvstændige folk,
som trives med regler og forstår begreber som kvalitet og sikkerhed. Vi kører med farligt gods – og det
betyder, at chaufførerne absolut ikke må gøre noget
overilet, og skal overholde køre-hvile-tider mv.”
Carsten er enig i, at man som chauffør har stor respekt for det gods, der transporteres. Han synes, det
er fedt at kunne leve op til de krav, Dantra stiller – og
løse de udfordringer, han møder på sine ruter.
”På sigt kunne jeg godt tænke mig at køre mere i udlandet, hvor forholdene er anderledes, og der bliver
stillet andre krav til dig i forhold til f.eks. ruteplanlægning, som kan være udfordrende i nogle lande. Flere
af mine kollegaer i Dantra kører fast i Europa, og der
kunne jeg også godt se mig selv om 10 år.”
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HVAD ER EUX?
Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder –
få dit svendebrev og din studenterhue på en og
samme tid.
Med en EUX-uddannelse kan du kombinere erhvervsuddannelsen med den boglige uddannelse
(HTX). På uddannelsen lærer du praksis og teori fra
et håndværk samtidig med, at du har undervisning
i bl.a. dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.
Hvis du er frisk på at løse ligninger, skrive stile,
terpe engelske gloser, og du kan tænke logisk og
arbejde præcist med dine hænder, så er EUX måske noget for dig.
EUX åbner for masser af muligheder for karriere
og videreuddannelse. Når du er færdig med din
EUX, kan du arbejde som faglært i en virksomhed
– men vil også kunne søge ind på en videregående
uddannelse som f.eks. ingeniør-, maskinmester-,
eller arkitektuddannelsen.

Under uddannelsen kan du få løn fra start, hvis du
har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du
kan lave uddannelsesaftale med en virksomhed fra
starten af uddannelsen eller efter grundforløbet.
Hvis du ikke får en uddannelsesaftale kan du få SU
under dit grundforløb. Under dine skoleperioder
og praktikperioder modtager du skolepraktikydelse. Finder du ikke selv din praktikplads er EUC
Lillebælt behjælpelig med at finde en.

HVEM KAN TAGE EN EUX?
EUX er ikke for alle, men for dig, der ikke har lyst til
at vælge noget fra, men vil holde alle muligheder
åbne. Du skal både være god til at bruge dine hænder og dygtig til de boglige fag. Du skal også være
en selvstændig type med gåpåmod, og du skal have
lyst til at arbejde med mange forskellige projekter
fra både den teoretiske og praktiske verden.

Vil du have kompetencegivende muligheder og

En aktiv udviklingsplatform?
FiberVisions er globalt førende inden for udvikling, fremstilling og markedsføring
af syntetiske fibre til hygiejneindustrien.
Medarbejderne er vores vigtigste ressource. De skaber den kvalitet, funktionalitet
og ydeevne, som vores produkter er kendt og respekteret for ude i verden.
FiberVisions er inde i en rivende udvikling i disse år, som udspringer af global
vækst og næres af vores lokale rodnet i Varde. Det værner vi om hver dag.

FiberVisions a/s · Engdraget 22 · 6800 Varde · www.fibervisions.com · www.indoramaventures.com
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PROFILANNONCE

FÅ FLERE MULIGHEDER MED EUX
Med både svendebrevet i hånden og studenterhuen
på hovedet ligger verden åben for nyuddannede Ole
K. Bull, der de seneste fire år har læst til EUX-procesoperatør på EUC Lillebælt. Drømmen er at læse
videre på maskinmesterskolen, men først vil han
arbejde noget tid i virksomheden Palsgaard A/S, der
producerer tilsætningsstoffer til fødevareindustrien
og hvorfra han er udlært.
”Hos Palsgaard overvåger jeg anlæg, sørger for, at
de kører stabilt, og sikrer, at alle procedurer bliver
overholdt i forhold til kvalitet og produktionsmængde. Jeg har nydt at veksle mellem den boglige og den
mere praksisnære verden, hvor det jeg har lært bliver
brugt med det samme. For mig har det været en givende og interessant lærdom, jeg kan tage med mig,
når jeg skal læse til maskinmester, som har været en
drøm, så længe jeg kan huske,” siger Ole K. Bull.

”Når vi ansætter på EUX-elevkontrakt, ser vi det som
en rigtig god investering, da vi i branchen har behov
for flere veluddannede medarbejdere. Vi har været
med helt fra start og har haft indflydelse på, hvordan
EUX er bygget op. Vi så et behov for at skabe en ny
type elever, der både har den håndværksmæssige
og den mere boglige baggrund. Palsgaard sidder
i Uddannelsespolitisk Udvalg, hvor der hele tiden
er fokus på, hvilken type arbejdskraft vi skal bruge
om 5-10 år – og med EUX tror vi på, at vi kan være
med til at påvirke og skabe kvalificeret arbejdskraft,
som kan være med til at præge vores industri,” siger
Maiken Lorensen, HR-manager hos Palsgaard A/S, og
fortsætter:
”Vi skal sikre vores arbejdskraft længere ud i fremtiden – og vi tror på, at den gode investering kommer
tifold igen, hvis vi gør en indsats for at fange de unge,
der har en interesse i fødevareindustrien tidligt.”

Hos Palsgaard ved man godt, at de fleste af eleverne
vælger at læse videre, når de har færdiggjort EUX, og
altså ikke bliver i virksomheden.

Palsgaard A/S er en international virksomhed, som producerer specialprodukter til fødevareindustrien. Markedsføring
af produkter sker globalt via et netværk
af datterselskaber, joint ventures og
agenter.

Palsgaard A/S indgår sammen med
datterselskaber og andre virksomheder
i udlandet i den selvejende institution
Schou-Fondet på godset Palsgaard ved
Juelsminde mellem Horsens og Vejle.
Palsgaard-virksomhederne har i Danmark ca. 270 medarbejdere og er beliggende i et inspirerende miljø.

Palsgaard A/S • Palsgaardvej 10 • 7130 Juelsminde • Tlf.: 7682 7682 • www.palsgaard.com
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HVORDAN
		 KOMMER JEG I GANG?
På vores hjemmeside www.eucl.dk kan du læse
mere om, hvordan du tilmelder dig din drømmeuddannelse.
Hvis du scanner QR-koden, kommer
du direkte ind på www.optagelse.dk,
hvor du også finder en vejledning til,
hvordan du gør.

Har du spørgsmål til uddannelsen eller i forbindelse med tilmeldingen, kan du altid kontakte en af
vores studievejledere, der kan rådgive dig inden
for alle områder.
Du kan finde en oversigt over vores studevejledere
på vores hjemmeside, hvor du også kan se, hvem
der er specialister inden for hvilket fagområde.
QR-koden guider dig direkte ind på
siden med studievejledere.

Du er også altid velkommen til at ringe til skolens
hovednummer 79 20 11 11.

Har du ikke opnået 02 i dansk og matematik fra
folkeskolen, så tøv ikke. Med en bestået optagelsesprøve, kan du komme ind på din drømmeuddannelse alligevel. Prøverne varer to timer og
foregår på Teknikervej 2 i Fredericia.

DET ER ALDRIG FOR SENT AT UDDANNE SIG
Måske kom du aldrig i gang med en uddannelse eller du sprang fra og fik aldrig svendebrevet i hånden. På
EUC Lillebælt udbyder vi uddannelser tilrettelagt for voksne over 25 år. Vi tager hensyn til, at du er i job og
sikrer os at undervisningen tager hensyn til dine erfaringer og kompetencer. Det betyder, at du ikke nødvendigvis skal starte forfra, hvis du ønsker at dygtiggøre dig og få et eksamensbevis.
Der findes voksenuddannelser på næsten alle niveauer i uddannelsessystemet.
Få mere at vide på:
www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser

Vi beskæftiger os hovedsageligt med distribution af stykgods for
speditører i et område, som dækker fra Vestjylland til Sønderjylland.

Fædrift 3 · 7080 Børkop
Tlf.: 76 62 06 90
info@tn-transport.dk
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Tn Transport blev grundlagt i 1994, og gennem årene har der
løbende været vækst i takt med, at kundemassen er blevet større.
I dag består firmaet af en vognpark på 27 biler, som hovedsageligt
er trækkere, trailere og i mindre grad forvogne.

PROFILANNONCE

PÅ SIKKER GRUND
En af de virksomheder, der har gjort brug af EUC
Lillebælts kompetencer inden for voksenuddannelse, er Favrskov Forsyning, som har medarbejdere
på procesoperatøruddannelsen – et forløb, der skal
sikre, at medarbejderne får et løft og en tværgående
viden inden for de fagområder, de arbejder med.
En af medarbejderne, der går på uddannelsen,
er Niels Peter Gudmundsen. Han er spildevandsoperatør hos Favrskov Forsyning og har beskæftiget
sig med overvågning af processer og analyser af
spildevand i en årrække. Han er videbegærlig og søger løbende muligheder for at løfte sig i forhold
til sit arbejde.
”Jeg vil gerne suge ny viden til mig og følge med. Jeg
kunne se, at jeg med uddannelsen som procesoperatør kunne løfte mit faglige niveau i mit daglige arbejde. Fx kan jeg ved nedbrud sikre, at dialogen med
håndværkeren bliver bedre og mere effektiv. I nogle
tilfælde vil jeg endda kunne løse problemet uden en
håndværker, og vil kunne spare tid og penge, som
i sidste ende sikrer kunderne den bedste service,”
siger han.

Niels Peter Gudmundsen er en erfaren spildevandsoperatør og har været i faget i mange år, men han
har aldrig fået et bevis på sin faglighed.
”Jeg er god til mit arbejde og har mange års praktisk
erfaring. Med procesoperatøruddannelsen kan jeg
bygge teorien på og skabe et fundament, så jeg føler
mig på sikker grund, når jeg træffer arbejdsrelaterede beslutninger.”
Det er vigtigt for Favrskov Forsyning, at medarbejderne løfter sig i jobbet. Derfor var ledelsen hos
forsyningsselskabet heller ikke i tvivl, da de tilbød
medarbejderne efteruddannelse på procesoperatøruddannelsen.
”Uddannelsen er skræddersyet til vores dagligdag og
dækker over områder, vi arbejder med. Vi får medarbejdere retur, som er mere selvstændigt kørende,
og som er på forkant i forhold til den daglige styring
og drift. Vores fornemmeste opgave er at gøre et
ordentligt stykke arbejde og servicere vores kunder
bedst, og det kan vi ved at være klædt rigtigt på til
opgaverne,” understreger forsyningschef Lone Bejder.

Vi er

gearet

til

fremtiden

I Favrskov Forsyning bruger vi både
hoved og hænder.
Vi udvikler os, så vi er på forkant med
fremtidens udfordringer.

WWW.FAVRSKOVFORSYNING.DK
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Vi ses på EUC LillebÆlt

Teknikervej 2 • 7000 Fredericia
T: +45 7920 1111
E: info@eucl.dk

www.eucl.dk

