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PRØVER ALLE FAG
Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil 
efter GF1. Jeg har en idé om, at 
jeg skal være murer eller tømrer, 
men det gode ved GF1 er, at jeg 
prøver alle fagene, så måske 
ender jeg med at uddanne mig til 
elektriker.  
MARK JUNKER

”

Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, 
læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder, 
efter du er udlært? Vil du være med til at skabe resultater på 
byggepladsen, i værkstedet eller køkkenet?

Så skal du vælge en af de mange fremtidssikrede uddannelser på  
Learnmark Tech! 

DET ER FEDT 
AT VÆRE  
HÅNDVÆRKER

LÆS VIDERE
 
Uanset hvilken erhvervsuddannelse, du vælger, kan 
du læse videre på en videregående uddannelse. 
Hvis du ikke har en EUX-uddannelse, skal du til 
nogle videregående uddannelser supplere med et 
adgangskursus. 

Har du en EUX-uddannelse har du direkte adgang til 
uddannelser som fx ingeniør, bygningskonstruktør, 
maskinmester eller produktionsteknolog.  

Læs mere om dine mulgheder for at  
læse videre på learnmark.dk/tech eller ug.dk. 

HOVEDFORLØB
2-3 ÅR

Praktik i en 
virksomhed + 

hovedforløb på  
skole

GRUNDFORLØB 1  
½ ÅR

Teoretiske og  
praktiske projekter

Elev i  
9.-10. klasse

GRUNDFORLØB 2  
½ ÅR

Du vælger  
uddannelse

TILMELD DIG 
 
Søger du om optagelse på Learnmark Tech,  
har du to muligheder. 

1. Tilmeld dig elektronisk på www.optagelse.dk  

2. Udskriv vores tilmeldingsskema på  
learnmark.dk og send det til skolen:  
Learnmark Tech, Vejlevej 150, 8700 Horsens  
(husk kopi af dit afgangsbevis) 

OPBYGNING AF UDDANNELSERNE



På GF1 Teknologi, byggeri og transport skal du 
sammen med dit hold arbejde med forskellige  
projekter, som giver dig en større viden om de 
forskellige uddannelser, du kan vælge på Learnmark 
Tech. På den måde får du et bedre grundlag for at 
vælge uddannelsesretning på grundforløb 2 (GF2).

I projekterne arbejder du teoretisk og praktisk, hvor 
du blandt andet lærer om forskellige materialer, 
arbejdsmetoder, sikkerhed og arbejdsmiljø  
inden for teknologi, byggeri og transport. 

DANSK PÅ GF1
På GF1 har du hver uge  
tre timers dansk. Du skal  
have dansk på enten E-  
eller C-niveau, alt efter  
hvilket niveau, du allerede  
har, når du starter på GF1. 

I dansk arbejder du blandt andet  
med faglig kommunikation, og du dokumenterer 
løbende dit arbejde i en portfolio, der er en del af den 
eksamen, du skal op til i slutningen af GF1.

GRUNDFORLØB 1 
Der bliver fart på, mens du går på grundforløb 1  - GF1. Du bliver udfordret 
i både praktisk og teoretisk håndværk, og du skal sammen med dine 
holdkammerater arbejde med projekter, hvor du møder mange forskellige 
arbejdsmetoder, materialer og arbejdsprocesser. 

Du vælger først din uddannelse i slutningen af GF1.

TEORI OG PRAKSIS 

GF1

STØB EN BÆNK I BETON
- du får den med hjem, når  
den er færdig. 

AUTOCAD  
Lær at tegne 2D- og 
3D-tegninger og vær på forkant 
med det, du lærer på GF2 

MOTORLÆRE
Lær, hvordan en motor fungerer.

KLAR TIL MATEMATIK  
Få genopfrisket matematikken. 

METAL ART 
Bliv udfordret på dine kreative 
evner inden for metalfagene 

TRAKTORTRÆNING  
Lær at køre traktor 

MAD OG SUNDHED 
Lær, hvad sund kost gør for 
kroppen, og lær at lave den.

VÆLG 2 VALGFAG  GF1
2 UGER: INTROFORLØB 
Intro til skolen, erhvervslivet og sociale 
aktiviteter, der ryster holdet sammen. 

16 UGER: PROJEKTER 
Tværfaglige projekter, hvor du prøver 
forskellige fagområder. 

2 UGER: INNOVATIV  
GRUNDFORLØBSPRØVE  
Sæt alt det, du har lært, i spil og løs en fagligt  
rettet og innovativ opgave.

BEDRE TIL DANSK
Det er ikke spildt at tage GF1, 
selvom man ved, hvad man vil 
være. Jeg bruger også GF1 til at 
blive bedre til dansk, som jeg 
afslutter på C-niveau.
LAUST ANDERSEN

”



PROJEKTER 
DER UDFORDRER DIG

FØRSTEHJÆLP
Her lærer du førstehjælp. Du møder også fag 
inden for lager og logistik.

CROSS AND BOWL
Lav et helt særligt kryds og bolle-spil 
i aluminium, akryl og plast. Prøv UR-
robotter, CNC-drejebænken med VR-briller, 
søjleboremaskinen og fræseren.

DET KREATIVE RUM
Byg et område, hvor du kan slappe 
af og hygge dig. Du arbejder fx med 
belægningssten, træ, plast, beton, natursten 
og jern.

BAKKEBORDET
Ud fra tegninger, du selv laver, skal du 
fremstille et bakkebord af en galvaniseret 
jernplade.

ELEMENTBYGGERI
Holdet bygger sammen et træhus i 
elementer, hvor alt skal passe sammen.

MEKANIKER
Her prøver du at skille dele på en bil ad. Du 
lærer også noget om, hvordan fx bremser 
fungerer.

UDELIV PÅ TERRASSEN
Byg et terrassemiljø med bord, bænk, solbriks  
og grill.

DEN MEKANISKE HÅND, DER 
VIL ARBEJDE
Du arbejder med dele af robotteknologi, 
og du får kendskab til automations- 
processer i industrien.

Alle projekter 
indeholder fysisk 
aktivitet, teori og 

praksis, dokumentation 
og evaluering.

FEDT AT PRØVE  
VR-BRILLER
Det var spændende og fedt at prøve 
VR-brillerne. Det var som at komme 
ind i en helt anden verden, hvor jeg 
nemt kunne forestille mig, hvordan 
en industritekniker arbejder – og så 
skulle jeg heller ikke være bange for, at 
jeg ødelagde noget. VR-brillerne er en 
god måde at lære på.
GABRIEL, GF1

”



EUX-TECH
Vil du være håndværker og student?  
Så skal du vælge en af vores mange  
EUX-uddannelser. 

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.  
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 byg-
ningskonstruktør. Du kan også arbejde i udlandet eller 
starte din egen virksomhed.

På Learnmark Tech kan du vælge mellem  
8 EUX-uddannelser.  

LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/EUX

VÆLG  
MELLEM 26  
UDDANNELSER 
PÅ GRUNDFORLØB 2 

 
TEKNOLOGI
Elektriker
Industriassistent 
Industrioperatør
Industritekniker
Produktør
Smed
 
BYGGERI
Anlægsstruktør
Bygningsstruktør
Brolægger
Bygningsmaler
Gulvlægger
Murer
Stenhugger
Stentekniker
Tagdækker
Tækkemand
Tømrer 
VVS

TRANSPORT
Lageroperatør
Personvognsmekaniker
Turistchauffør
Vejgodstransport
 
HOTEL OG RESTAURANT
Ernæringsassistent
Gastronom - smørrebrød-catering
Gastronom - kok
Tjener 

EUX-TECH
EUX-Anlægsstruktør 
EUX-Brolægger  
EUX-Bygningsstruktør
EUX-Industritekniker
EUX-Murer
EUX-Smed
EUX-Stenhugger
EUX-Tømrer

OBS 
Uddannelser  

markeret med fed, er de  
uddannelser, hvor vi har 

hovedforløb
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LEARNMARK TECH  

LEARNMARK.DK/TECH
ADGANGSKRAV
Læs mere på learnmark.dk/techoptagelse

LEARNMARK.DK/TECH

LEARNMARK TECH  
Helene Rossing Pedersen
Uddannelsesleder
M: 42 12 73 12
E: hlpd@learnmark.dk

T: 88 16 36 00

FED START
GF1 er en fed start på erhvervslivet, 
fordi man prøver mange forskellige job. 
Selvom jeg har en plan om at uddanne 
mig til elektriker, synes jeg, det er helt 
fint at prøve, hvordan det er at være 
smed eller kok. Jeg kommer jo til at 
samarbejde med mange brancher, når 
jeg er færdiguddannet.  
LAUST, GF1
 

”

GLADERE FOR AT  
GÅ I SKOLE
Efter jeg er startet på GF1, er jeg  
blevet meget gladere for at gå i skole. 
Det er fedt at arbejde i værkstederne. 
Lærerne er gode til at forklare og hjælpe, 
når der er noget, man ikke forstår. Jeg 
går efter at uddanne mig til smed, men 
er også begyndt at overveje tømrer, 
efter vi har prøvet det. 
MARC INGERSLEV

”


