Virksomhedspraktik er en del af EUX-uddannelsen.
Du kommer i to ugers praktik i løbet af grundforløb
1 og 2. Det er vigitige uger, der kan danne grundlag for en uddannelsesaftale. Skolen har kontakt
til mange elvirksomheder over hele landet, der er
interesserede i en aftale med en dygtig elev.

Virksomhederne er klar

EUX ELEKTRIKER

Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

ELEKTRIKER
Lyst til både studie og strøm?

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du på Den jydske
Haandværkerskole samtidig kan blive udlært elektriker
med svendebrev og få et eksamensbevis i hånden, der
giver dig adgang til en række videregående uddannelser.

Adgangskrav

Afsluttet 9. eller 10. klasse med minimum karakteren 2 i
dansk og matematik.

Hvad kræves der af mig

Ud over interesse og lyst til elfaget, skal du være indstilUddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold.
let på, at den boglige undervisning ligger på et højt
Du begynder med grundforløb (GF) 1 og 2, hvor du
niveau, der svarer til gymnasie niveauerne. Du skal lave
sammen med praktiske- og teoretiske fag også oplever: større skriftlige opgaver, og du skal gennemføre et
skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag.
zz Intro-/oplevelsestur med samarbejdsøvelser.
Økonomi
zz En uges virksomhedspraktik på både GF1 og GF2.
Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er over 18 år.
zz Innovation Camp.
Du får elevløn, når du har lavet en uddannelsesaftale
zz 24-timersopgaver og ”blådage” , som kan være et
med en virksomhed.
virksomhedsbesøg eller besøg af gæsteunderviser.

Hvornår kan jeg begynde

Senest efter grundforløb 2 skal du lave en uddannelsesDu kan begynde EUX-uddannelsen på
aftale med en virksomhed.
Den jydske Haandværkerskole hvert år
De gymnasiale eksaminer tager du i løbet af skoleoptil august. Tilmelding sker via
holdene og sidste skoleperiode afsluttes med svendeoptagelse.dk.
prøve.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp
Som EUX-elektriker på DjH kan du vælge en el-faglig
til tilmelding, så ring til os og spørg
retning inden for enten styring & regulering eller avan- efter uddannelses- og erhvervscerede bygningsinstallationer.
vejlederen.

EUX - skole/praktikfordeling

H: Hoverforløb

Skolehjem

Learning Center er stedet, hvor du kan hente hjælp.

Alle EUX-elever bliver indkvarteret i samme boafsnit.

Beliggenhed

Har du langt til skolen, kan du bo på vores skolehjem. Vi
har i alt 347 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. På alle værelser er der adgang til internettet,
og til skolens netværk.
Skolehjemmet tilbyder en række aktiviteter i fritiden for
eksempel fodbold, badminton, film og virksomhedsbesøg. Skolen har udendørs swimmingpool, sauna,
motionsrum og multibane. Når du bor på skolehjemmet, spiser du i bistroen.

24-timersskolen

Her bliver du koblet sammen med en tutor, der hjælper
dig med lektier eller er sparringspartner på et projekt.
En tutor er en elev, der er længere i sin uddannelse end
du er. Learning Center er åbent hver dag.

Den jydske Haandværkerskole ligger i Hadsten - en
stationsby, det er let at komme til både med tog, bus og
bil. Fra Hadsten er der bare fem km til motorvej E 45.
Vil du vide mere så kig ind på www.djhhadsten.dk eller
ring og få en snak med skolens uddannelses- og erhvervsvejleder på tlf.: 8937 0100 - tirsdag og torsdag.

På Den jydske Haandværkerskole kan du løse opgaver
og arbejde med projekter udover skoletiden. Faglokaler
og værksteder er åbne døgnet rundt, så når du og dine
kammerater får lyst til at afprøve en ide, kan I bare gå i
gang uanset tidspunkt.
Undervisningen på Den jydske Haandværkerskole bygger på tillid. Derfor kan vi tilbyde den åbne 24-timersskole, hvor miljø og samvær med andre er vigtigt. En
blanding af bo-, uddannelses- og fritidsmiljø gør skolen
til en helhed i din hverdag.

Hadsten

facebook.com/djhhadsten.dk
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