HVAD ER
EUV?
Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne, EUV
En erhvervsuddannelse er som udgangspunkt en ungdomsuddannelse. Det er en praktisk uddannelse, der består af et
grundforløb, der foregår på skolen og et hovedforløb. På
hovedforløbet skifter du mellem undervisning på en skole og
praktik i en virksomhed.
Der er mange grunde til at blive faglært som voksen. Det
vigtigste er, at du med et svendebrev er mere attraktiv for
arbejdsmarkedet. Du får en bedre jobsikkerhed og en højere
livsindkomst. Derudover får du en bred viden om det faglige
område, du arbejder med, og du kan også få en større
variation i arbejdsopgaverne.
Hvis du er over 25 år, skal du tage uddannelsen som en EUV,
en ErhvervsUddannelse for Voksne. Det betyder, at du kan
tage erhvervsuddannelsen på kortere tid end ellers, alt efter
hvor meget viden og erfaring du har med i rygsækken. Du kan
med andre ord bygge videre på det, du allerede kan. Mange,
der tager en uddannelse som voksne, har en del erfaring, der
er relevant i forhold til den pågældende uddannelse.
Uddannelsesaftale
Som voksen skal du have en uddannelsesaftale med en
virksomhed for at blive optaget direkte på hovedforløbet på en
erhvervsuddannelse.
Realkompetencevurdering, RKV
Inden du går i gang med en erhvervsuddannelse, skal du have
vurderet dine kompetencer på skolen. Det foregår på en RKV.
Herefter indplaceres du på et uddannelsesforløb, hvis indhold
og varighed passer til dig og dine erfaringer.

De tre uddannelsesveje for personer over 25 år
EUV 1

For dig med mindst
2 års relevant
erhvervserfaring
Du går direkte på
hovedforløbet. Der
indgår ikke praktik i
uddannelsen.

For dig med mindre
end 2 års relevant
erhvervserfaring eller
tidligere uddannelse.
Du kan gennemføre
dele af grundforløbets
2. del, før du optages på
hovedforløbet. Der
indgår praktik i
uddannelse

For dig uden relevant
erhvervserfaring eller
tidligere uddannelse.
Du skal gennemføre
grundforløbets 2. del,
før du optages på
hovedforløbet. Der
indgår praktik i
uddannelsen

Hvad er økonomien for arbejdsgiver/arbejdstager?
Har du en uddannelsesaftale med din arbejdsplads, så skal din
arbejdsgiver betale overenskomstmæssig løn. Lønnen
afhænger af den overenskomst, du er ansat under. Bemærk, at
der er forskel på elevlønnen til voksne og til unge.
Virksomheden kan søge om lønrefusion fra Arbejdsgivernes
UddannelsesBidrag, AUB, i skoleperioderne. Også her er der
forskel på størrelsen af refusionen for unge og voksne. Læs
mere på www.virk.dk.

Skolehjem
Er der langt til uddannelsesstedet, kan du vælge at bo på
skolehjem i hverdagene.
Elever er berettiget til plads på skolehjem, hvis der er mere
end 5 kvarters transporttid fra hjem til den nærmeste skole,
der udbyder den relevante uddannelse.
Flere oplysninger
Folderen her er tænkt som generel information om erhvervsuddannelse for voksne. Der findes mere konkret information
om de forskellige erhvervsuddannelser på
www.3fuddannelsesnyt.dk.
Tjek også www.ug.dk og www.faglært.dk.
Du kan altid kontakte din 3F-afdeling for råd og vejledning.
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