EUV
Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år
Der findes 3 forskellige uddannelsesveje, når voksne skal i gang med en erhvervsuddannelse. Uddannelsesvejen
afhænger af den enkelte voksnes uddannelse og/eller erhvervserfaring. Inden studiestart skal der laves en RKV
(realkompetencevurdering). Denne RKV bestemmer din uddannelsesvej og angiver, hvor meget godskrivning du
evt. kan få for skole og/eller praktik. En kompetenceafklaring foregår på en uddannelsesinstitution og kan tage
½-10 dage.

Adgangskrav til EVU
•
•

02 i dansk og matematik på 9. klasses niveau (medmindre du har en uddannelsesaftale).
Uddannelsesparat – dette vurderes af ansøgte skole.

Hvilken vej er din vej?
EUV 1
Du har min. 2 års relevant erhvervserfaring inden for det erhverv, hvor du ønsker at påbegynde en uddannelse. Du har
gennem din relevante erhvervserfaring oparbejdet viden, kompetencer og færdigheder, som kan give dig godskrivning
for praktikken. Du har evt. taget kurser/uddannelser, som kan give dig godskrivning for praktik- og skoleperioder. Dit
uddannelsesforløb tilrettelægges i samarbejde med en vejleder og en faglærer.
EUV 2
Du har en færdiggjort uddannelse bag dig og/eller mindre end 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen kan være
en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Som udgangspunkt vil det betyde, at du kan få godskrivning
for 10 % af din samlede skoleperiode på hovedforløbet, og du skal maks. være 2 år i praktik sammenlagt. Derudover
kan din tidligere uddannelse evt. give dig godskrivning for enkelte eller flere fag, som udbydes på Grundforløb 2 og
hovedforløbet. Dit uddannelsesforløb tilrettelægges i samarbejde med en vejleder og evt. en faglærer.
EUV 3
Du er gået ud af 9. eller 10. klasse. Du har ingen relevant erhvervserfaring inden for det erhverv, hvor du ønsker at
påbegynde en uddannelse, og du har ingen færdiggjort ungdoms- eller videregående uddannelse bag dig.
Uddannelsen tages på samme vilkår, som hvis du var under 25 år.

HANSENBERG – bliv dig selv

Uddannelsesforløb
Nedenstående er et eksempel. Antallet af praktik- og skoleperioder afhænger af den enkelte uddannelse.
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EUV 1

Du skal kun gennemføre skoleperioderne på hovedforløbet. Skoleperioderne er afkortet med 10 %.
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EUV 2

Du kan evt. få godskrevet hele/dele af Grundforløb 2 (GF 2). Skoleperioderne på hovedforløbet kan afkortes med 10 %.
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EUV 3

Uddannelsen tages i fuld længde på lige vilkår med unge under 25 år.

2 måder til RKV
1. Hvis du er sikker i dit uddannelsesvalg og ønsker at tilmelde dig uddannelsen på HANSENBERG, vil du automatisk
få lavet en RKV inden studiestart. Du tilmelder dig via www.optagelse.dk. Husk at vedhæfte:
• CV
• Dokumentation for 9. eller 10. klasse
• Dokumentation for uddannelser og kurser
• Dokumentation for evt. relevant erhvervserfaring.

2. Hvis det er vigtigt for dig at få lavet en RKV og en uddannelsesplan til en bestemt uddannelse, inden du tager
endelig beslutning om uddannelsesvalg, kan du tilmelde dig en RKV på vores hjemmeside www.hansenberg.dk.
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