


EUD10
Vi startede med erfaringerne!

Baseret på:
• Integrerede brobygningsmodeller siden 1998

• TEK10 – et udviklingsprojekt i 2014/2015 m. 10. klasse Centeret og Skive 
Teknisk Skole 

• 10EKSPRES 2010/2011– et UVM udviklingsprojekt og EVAevalueret ml.            
10. klasse Center og Skives Erhvervsskoler - optag pr. halve år 



PRÆMIS
• For de mange og IKKE de få 
• Erhvervsuddannelse er også for dygtige elever!

• Hold volumen og hold fællesskab

• Udbrede kendskab til erhvervsuddannelserne

• Sikre stabilitet i indhold og form

• Skabe en model der kan holde til noget

• Økonomien skal være bæredygtig – dvs. Udgiftsneutral for os!

• EUD10 skal have værdi, status og indhold på linje med øvrige tilbud i 10. klasse

• Øge samarbejdet ml. Lærere og udvikle fælles sprog om læring til/på  
erhvervsskolerne



PROCES
• Fik politisk tilladelse til  at vi havde opgaven i 10. klasse Centeret

• ALLE uddannelser skal med!

• Tid til at gå nye veje med vores samlede tilbud

• Tydelighed i vejledning, for forældre og i sær de unge

• Differentiere os på vores særlige kompetencer 



3 LINJER



REALITET
• Alle 4 indgange med

• Alle erhvervsskoler med - Handelsskole, Teknisk Skole, SOSU skole og 
Landbrugsskole.

• 30% = 6 ugers forløb, 5 uger á 2 hele dage + en hel uge hvert sted x 4

• Finansieret på baggrund af brobygningslovgivningen

• EUX skal kunne inddrages /præsenteres mod slutningen – få de bedste med

• Tilbagemeldinger, fraværssystemtik, vejledningsorienteret

• Uddannelserne ligger alle sammen på den anden side af vejen 







FAKTA
• Min. 25% skal vælge erhvervsuddannelser 2020

• 9% fra 9. klasse valgte det direkte

• 51% fra 10. klasse Center Skive valgte det direkte 2016

• Ca. 50% af vores årgang i år var uafklaret v. start

• Vores EUD10 udgør 30% af årgangen

• Ungegruppen er differentieret i faglig, personlig og social udvikling
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RESULTATER
• Afklarede unge

• Differentiering af uddannelsesvalg

• Parate unge

• Personlig, social, faglig udvikling

• Kendskab giver venskab

• Positive narrativer – spejlinger

• Tysk på Handelsskolen, E niveau

• Fagligt ryk – markant i matematik

• UDFORDRINGEN – kvaliteten af uddannelsernes forløb – opfølgning, 
besøg, aftaler, være progressive…



PÅ VEJ…
• Genoptage den gamle ide om tværfaglige projektforløb ml. 

erhvervsuddannelserne

• Tage styringen på at kvalitetssikre tilbuddene på projektforløbene

• Få faglig udvikling mellem underviserne på 10. kl og erhvervsskolerne 
flettet mere sammen

• Udvikle fælles fagligt sprog i dansk, engelsk, matematik 

• – praktisk dimension vs. faglige mål 10 kl.




