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Elektriker – et arbejde med spænding

Gode grunde til at blive elektriker:
zz Afvekslende og udfordrende arbejde 
zz Gode karrieremuligheder 
zz Mulighed for videreuddannelse til for eksempel  

elinstallatør, ingeniør eller maskinmester  
zz Stor indflydelse på dit job 

Uddannelsen til elektriker er en erhvervsuddannelse (eud).
Arbejdet som elektriker dækker over mange arbejdsområder. 
Som elektriker kan du arbejde med almindelige boliginstalla-
tioner, men du kan også vælge at arbejde med mere høj-
teknologiske arbejdsområder som for eksempel intelligente 
installationer, telefon- og datainstallationer samt opbygning 
og servicering af maskinanlæg. Mulighederne i faget er man-
ge, og både piger og drenge kan blive elektrikere. 

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik i virksomhe-
den, og den begynder med et grundforløb. Uddannelsen 
ligger i hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport.  
Uddannelsesforløbet kan ses på figuren nederst på siden.

Har du ikke indgået uddannelsesaftale med en praktikvirk-
somhed før start på grundforløbet, hjælper vi dig gerne med 
at få kontakt til en interesseret virksomhed. 
 
Økonomi
Har du en uddannelsesaftale betaler virksomheden din løn. 
Har du på grundforløbet ikke en uddannelsesaftale, kan du få 
SU, hvis du er over 18 år.

Elektrikeruddannelse
Elektrikeruddannelsen er sammensat af GF2, hovedforløb 1  
og moduler, som du vælger sammen med din virksomhed. 
Du kan vælge elektrikeruddannelsen på fire forskellige 
niveauer:

zz Elektrikeruddannelsen 4 år - 4 moduler.
zz Elektrikeruddannelsen 4½ år - 5 moduler.
zz Talentelektriker 4½ år - 5 moduler, der gennemføres  

på højere niveau.

Elektrikeruddannelsen
Fordeling af skoleperioder - vejledende



Nyttige hjemmesider

Her finder du mere information:

www.djhhadsten.dk
www.elektrikeruddannelsen.dk
www.evu.dk
www.def.dk
www.ug.dk
www.praktikpladsen.dk facebook.com/djhhadsten.dk

Skolehjem 
Har du langt til skolen, kan du bo på vores skolehjem. Vi har 
i alt 480 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. 
Nogle har egne badeværelser. Alle værelser er moderne og 
nyistandsatte. Skolehjemmet består af blokkene Heimdal, 
Thor, Odin, Mimer og Vidar. På alle værelser er der adgang til 
internettet, og til skolens netværk.

Skolehjemmet tilbyder en række aktiviteter i fritiden for 
eksempel fodbold, badminton foredrag og virksomhedsbe-
søg. Skolen har udendørs swimmingpool, motionsrum og 
multibane. Caféen er stedet at samles til en hyggestund eller 
fodbold på storskærm. I Underground er der gamer room, 
biograf og et LEGO-mindstormsrum, hvor du kan udfordre 
dig selv.

Når du bor på skolehjemmet, spiser du i bistroen.

24-timersskolen
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 kamme-
rater 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-timerssko-
le, hvor miljø og samvær med andre er vigtigt. En blanding af 
bo-, uddannelses- og fritidsmiljø gør skolen til en helhed i din 
hverdag.

Learning Center er stedet, hvor du kan hente hjælp. 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 uddan-
nelse end du er. Learning Center 
er åbent hver dag efter skoletid.

Beliggenhed
Den jydske Haandværkerskole 
ligger i Hadsten - en stationby, 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  
djhhadsten.dk eller ring og få en snak med skolens uddannel-
ses- og erhvervsvejleder på tlf.: 8937 0100.
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Elafdelingen
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, tlf.: 8937 0100, www.djhhadsten.dk, email: djh@djhhadsten.dk


