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EUX giver mange 
muligheder

Som EUX-student kan 
du tjene en god løn som 
faglært i en virksomhed, 
eller du kan læse direkte 
videre til fx ingeniør, 
maskinmester, arkitekt 
eller bygningskonstruktør. 
Du kan også arbejde i 
udlandet eller starte din 
egen virksomhed.

En stærk 
kombination af  
teori og praktik 

EUX-uddannelserne er for 
dig, der er målrettet, har 
ambitioner og lyst til at 
kombinere en teoretisk og 
praktisk uddannelse. Som 
EUX-elev er du attraktiv 
for virksomhederne, 
fordi du også har fag på 
gymnasialt niveau.

 

Innovation og 
iværksætteri 

Som elev på Learnmark 
Tech EUX kommer du til at 
arbejde med innovation 
og iværksætteri. Du lærer 
blandt andet, hvad der 
skal til for at starte din 
egen virksomhed, og 
du arbejder innovativt 
med processen fra idé til 
færdigt produkt.

Lærepladsaftale

Har du en lærepladsaftale, når du 
begynder på en EUX-uddannelse, får du 
løn efter gældende regler under hele 
uddannelsen.

Har du ikke en lærepladsaftale, når du 
begynder på grundforløbet, kan du 
søge om SU, hvis du er fyldt 18 år. Når du 
begynder i lære, får du løn efter gældende 
regler. 

Læreplads i udlandet 

På Learnmark Tech EUX har du mulighed 
for at komme i lære i udlandet. Rejs til fx 
Tyskland eller England, hvor du både bliver 
dygtigere til dit fag, til sprog og kommer 
helt tæt på en anden kultur.

Er du målrettet, har du ambitioner, og vil du udfordres på  
både et højt teoretisk og praktisk niveau? Så skal du vælge en 
EUX-uddannelse, som giver dig flere muligheder end de fleste 
ungdomsuddannelser. Du bliver nemlig både faglært håndværker 
og student på én gang.



Læs videre med din  
EUX-uddannelse

Du afslutter EUX med syv til otte 
fag på gymnasieniveau, hvor to til 
tre fag er på A-niveau. Derfor kan 
du læse direkte videre på mange 
videregående uddannelser uden at 
skulle supplere med et eller flere fag. 

Hvis du vælger en EUX-uddannelse 
inden for byggeri, er de mest 
oplagte videregående uddannelser 
bygningskonstruktør, ingeniør eller 
arkitekt. 
 
Vælger du en EUX-uddannelse 
inden for teknologi, er det 
oplagt at læse videre til 
maskiningeniør, maskinmester eller 
produktionsteknolog.

EUX-uddannelserne giver 
også adgang til mange andre 
videregående uddannelser, fordi du 
opnår en bred studiekompetence. 
Derudover har du adgang til de 
gymnasiale suppleringskurser.

To uddannelser på én gang

Jeg har valgt EUX murer, fordi det er en fordel 
at få to uddannelser på én gang. Det bliver 
fedt, når jeg en gang kan vise de huse frem, 
som jeg har været med til at mure.  Når jeg 
har været murer et par år, tænker jeg, at jeg 
læser videre til arkitekt.  
Katrine, EUX Murer

Én uddannelse
To eksamensbeviser

Flere muligheder



Indhold og opbygning
EUX-uddannelserne tager ca. 4-5 år afhængig af uddannelse. I 
skemaet nedenfor kan du se, hvornår du er på skole og i lære hos 
en virksomhed.
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4 år og 8 mdr. EUX Tømrer, EUX Murer, EUX Struktør, EUX Stenhugger og EUX Brolægger

5 år EUX Smed og EUX Industritekniker

Skole

God afveksling mellem 
praktisk arbejde og bøger 

Jeg tror ikke, at jeg ville egne mig til 
kun at have boglige fag. Derfor er EUX 
Murer en supergod uddannelse for mig, 
fordi jeg både har praktisk arbejde i 
værkstedet og har fag på HTX. Det er 
god afveksling.

Charlotte, EUX Murer



4 år og 8 mdr. EUX Tømrer, EUX Murer, EUX Struktør, EUX Stenhugger og EUX Brolægger

5 år EUX Smed og EUX Industritekniker

Fag på  
gymnasialt  
niveau
Alle EUX-uddannelser
• Dansk A
• Matematik B* 
• Engelsk B
• Fysik B
• Kemi C
• Samfundsfag C
*kan løftes til A via valgfag.  
Det er fx et krav ved  
ingeniørstudierne.

EUX Brolægger 
EUX Murer 
EUX Stenhugger
EUX Struktør 
EUX Tømrer
• Byggeteknologi B
• Teknikfag - byggeri og 

energi B 

EUX Industritekniker 
EUX Smed 
• Teknikfag A 

Når du er elev på 
Learnmark Tech EUX, er du 
både en del af studielivet 

på Learnmark Tech og 
Learnmark  

Gymnasium HTX



EUX-uddannelser  
inden for bygge og anlæg

EUX Murer
 
Der vil altid være brug for murere – og 
murerfaget er et håndværk med mange 
traditioner. På mureruddannelsen oplever du, 
at der er en god vekslen mellem praktik og 
teori, så du hele tiden har en stærk forbindelse 
til virkeligheden. 

Du lærer blandt andet at mure med mursten, 
pudse facader, arbejde med tagsten, 
opsætte fliser og lægge klinkegulve. Som 
murer kommer du også til at arbejde med 
modernisering, ombygning og renovering af 
bestående bygninger.

Som murer skal du have viden om tegneteknik, 
matematik, tegning i AutoCAD, energi- og 
miljørigtigt byggeri og bygningsreglementer.

EUX Brolægger
 
Brolæggeren arbejder med alle former for 
granit og andre natursten, når han laver fx 
indkørsler, gågader og torve.

Brolæggeren arbejder efter tegninger lavet 
i AutoCAD, nivellerer, laver tidsplaner og 
kvalitetssikring.

Som brolægger kan du fx søge job 
i entreprenørbranchen eller hos en 
anlægsgartner. Brolæggeren bruger mange 
hjælpemidler i sit job, så jobbet er ikke nær så 
fysisk hårdt, som det var for nogle år siden.

EUX Stenhugger 
 
Stenhuggeren kløver, hugger og tilpasser sten 
efter tegninger og modeller. Stenene bruges 
til fx gravsten, udsmykning af bygninger, 
monumenter og trapper.

På stenhuggeruddannelsen får du viden om 
de forskellige stenarters egenskaber, hvordan 
du bearbejder sten, skrifttegn, hugning og 
bygningshistorie. 

Du får rutine i at arbejde med traditionelt 
værktøj som fx hammer og mejsel og 
moderne maskiner. 

Du arbejder med tegningsforståelse og bruger 
matematikken til at løse mange opgaver.

Som stenhugger skal du også rådgive kunder 
om blandt andet valg af sten, motiver og 
størrelse. Du skal kunne tegne en løsning af 
opgaven til kunden. Derfor skal du både være 
kreativ og have stor viden om materialer og 
tegningsforståelse.
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EUX Struktør 
 
Anlægsstruktøren bygger veje og jernbaner, 
etablerer kloakanlæg, fortove, pladser og 
cykelstier.

Bygningsstruktøren bygger fx boliger, 
fabrikker, skoler, havne eller broer i beton. Før 
bygningsstruktøren kan støbe i beton, skal 
han lave forskalling (støbeform) og armering.

Både anlægs- og bygningsstruktøren 
arbejder efter tegninger lavet i AutoCAD, 
nivellerer, laver tidsplaner og kvalitetssikring.

Som anlægs- og bygningsstruktør kan du 
fx søge job i entreprenørbranchen. Anlægs- 
og bygningsstruktøren bruger mange 
hjælpemidler i sit job, så jobbet er ikke nær så 
fysisk hårdt, som det var for nogle år siden.

EUX Tømrer 
 
Tømreren laver det meste af træ- og 
konstruktionsarbejdet i bolig- og 
erhvervsbyggeri - både inden for nybyggeri og 
renovering.

En tømrers arbejdsopgaver er blandt andet at 
• sætte vinduer og døre i
• fremstille og opsætte tagspær
• bygge karnapper og kviste 
• lægge gulve
• opføre vægge og opsætte lofter
• bygge havestuer og carporte.

På uddannelsen lærer du blandt andet
• at tegne bygningstegninger ved hjælp af 

AutoCAD
• materialekendskab
• de gamle håndværksteknikker
• teori om isolering, lyd, akustik og 

brandforhold 
• miljø, sikkerhed og bygningsreglementer
• at kvalitetssikre dit arbejde
• at arbejde selvstændigt og at planlægge 

dit arbejde. 
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Vi udbyder også  
EUX Landmand 

i samarbejde med  
Bygholm Landbrugsskole 

bygholm.dk 



EUX Smed 
 
Smeden former og konstruerer emner i metal 
ved hjælp af  
forskellige teknikker som fx at svejse, skære, 
klippe, bukke, bore og skære gevind.

Som smed monterer man også maskindele 
på større maskiner, som bruges i fx 
vindmølleindustrien, offshore og procesanlæg.

Man skal som smed være god til at få idéer, 
kunne se løsninger og have forståelse for 
kvalitet. Derudover skal man være god til fysik 
og matematik, så man fx ved, hvad materialet 
kan tåle, og man får udført de rigtige 
beregninger.

En stor del af smedens arbejde foregår også 
med robotteknologi, som fx sammenføjning 
af metalemner og programmering, når fx 
svejsemaskinerne skal indstilles. 

EUX Industritekniker 
 
En industritekniker fremstiller de metal- eller 
plastikemner, som maskiningeniøren har 
tegnet. Det kan fx være dele til en vindmølle, et 
ur, en bil eller en produktionsmaskine.

Før industriteknikeren kan fremstille sit emne 
på en CNC-maskine, skal han ud fra tegninger 
lave matematiske beregninger, hvor han 
bruger sin viden om trigonometri. Herefter 
programmerer han CNC-maskinen og laver en 
indkøring, hvor han tester, at alt er sat rigtigt 
op.

Som industritekniker er det vigtigt, at man kan 
arbejde selvstændigt og udføre sit arbejde 
med høj kvalitet, da man arbejder med 
meget stor nøjagtighed. De fleste metal- og 
plastikemner skal drejes eller fræses med en 
nøjagtighed  
på 0,02 millimeter. 
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EUX-uddannelser  
inden for teknologi
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Learnmark Tech EUX  
er meget mere end  

undervisning: Fredagsbar og  
fester, sportsturneringer,  

foredrag og studietur. 



Undervisningen  
giver mening 

På HTX har vi i matematik arbejdet 
med Pythagoras, og det er meget 
nemmere at arbejde med de 
matematiske formler, når man kan 
forholde sig til, hvad de skal bruges 
til i virkeligheden - for vi får jo brug 
for den viden, næste gang vi er i 
tømrerværkstedet.

Lasse, EUX Tømrer



Studietur
Gymnasiestudieturen ligger på hovedforløb 2, 
hvor vi rejser til en større europæisk by - vi har fx 
været i Barcelona, Rom og Edinburgh.

Studieophold
Vi planlægger et 14-dages studieophold 
på grundforløb 2 i Athen. Her er målet at 
arbejde sammen med græske unge inden for 
håndværksfagene.

Derudover er planen, at du på hovedforløb 1 kan 
tage på 14 dages studieophold på Malta, hvor 
du kan komme i virksomhedspraktik inden for dit 
håndværk. 

Mens du går på Learnmark Tech EUX får du flere gange mulighed for at 
rejse til europæiske lande som en del af undervisningen. Du kan rejse 
til udlandet i forbindelse med dit håndværk, og vi tager på studierejse i 
gymnasiefagene.

Rejs ud i verden  
med EUX

Læreplads  
i udlandet

Hvis du har endnu mere mod på at 
opleve verden, kan du også tage et 
eller flere af dine oplæringsophold i 

udlandet. Her kan skolen hjælpe  
dig med alt det praktiske.
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