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EUX
Elektriker
Robotter, installationer og fremtidens grønne elløsninger

Hvordan ville verden være uden el?
Hvad med lyset? Hvordan skulle køleskabet kunne fungere? Ville internettet
dø?
Elektrikere står i dag med livsvigtige
funktioner i nærmest alle industrier og
i vores hjem. Som elektriker er dagene
langt fra ens. Du møder nye spændende udfordringer hver dag. Fra solpaneler og robotteknologi til netværk og
alarmsystemer.

Hvem er elektrikerne?
Elektrikere er i dag meget eftertragtede på det danske arbejdsmarked. Både
mænd og kvinder vælger at uddanne
sig til elektriker på grund af de mange
og gode karrieremuligheder, der er
med et svendebrev.
Du kan med eluddannelsen læse videre
til bl.a. ingeniør eller maskinmester.

Specialer

Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten
er et af de mest eftertragtede steder
i landet, hvor du kan blive udlært som
elektriker.
EUX-uddannelsen til elektriker tager 5
år. Niveauet er på gymnasieniveau, så
du kan se frem til en ambitiøs uddannelsesrejse, hvor du specialiserer dig i
en af to fagretninger.

Vælger du at tage EUX-uddannelsen til elektriker, er der to
specialer, du kan vælge. I disse
specialer vil du blive knyttet til
fire moduler, som passer ind i
den pågældende retning.
Specialerne er:
•

Automation
Automatiske anlæg, robotter
og PLC

•

Installation
Bygningsinstallationer,
brugerflader og elektriske
anlæg i bygninger

På grund- og hovedforløbet får du den
baggrundsviden, der er vigtig for alle
elektrikere. Senere kan du og din mester vælge det speciale, der passer ind
i din fremtidsdrøm.
Du får løn, når du har en aftale med en
læreplads. Indtil da kan du få SU, hvis
du er over 18.

Adgangskrav

Mere viden

For at blive optaget på uddannelsen
til elektriker skal du have mindst 2.0
i karakter i dansk og matematik fra
folkeskolen.

•
•
•

Forvent et højt niveau i grundfagene.
Især på matematikdelen.

djhhadsten.dk
elektrikeruddannelsen.dk
ug.dk

Studievejleder Hans S. Nielsen
89 370 297
hsn@djhhadsten.dk

Opbygning af uddannelsen

Om DJH

På uddannelsen til elektriker veksler
du mellem ophold på skolen og din
læreplads.

Den Jyske Håndværkerskole er en
erhvervsskole i Hadsten. Skolen ligger
fem minutters kørsel fra E45 mellem
Aarhus og Randers.

Du kan se forløbet nedenfor.
Du skal have en læreplads for at starte
på hovedforløbet. Der er ret gode
muligheder for at finde en læreplads i
elbranchen, men det er dit eget ansvar
at finde en læreplads. Vi hjælper gerne
med at finde de rette kontakter.
Når du afslutter hovedforløb 1, skal du
op til en lille svendeprøve. Derefter er
du klar til at starte på dit speciale.
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Skolen er en 24-timersskole. Det
betyder, at værksteder og faglokaler
er åbne 24 timer i døgnet, så du kan
afprøve ideer, når det passer dig.
Kommer du langvejs fra, tilbyder vi
594 sengepladser fordelt på fortrinsvis
dobbeltværelser. Du kan bruge skolens
mange faciliteter i fritiden. Vi har en aktiv café, pool, biograf og meget mere.
Bor du på skolehjemmet, får du tre
daglige måltider i vores kantine.
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I lære

DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE
W: djhhadsten.dk
E: djh@djhhadsten.dk
T: 89 370 100
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten
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