Roskilde Tekniske Skole

Eux - erhvervsfaglig studentereksamen

HVAD ER EUX?

Eux – erhvervsfaglig studentereksamen – er en
erhvervsuddannelse, hvor du også tager en række
fag på gymnasieniveau.
Erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk uddannelse, mens den erhvervsfaglige studentereksamen
giver dig flere og bedre muligheder for at læse
videre. På hovedforløbet skal du – ligesom på andre
erhvervsuddannelser – i praktik i en virksomhed.
Der kan være mulighed for at komme i praktik i
udlandet.

ER EUX NOGET
FOR MIG?

Eux er for dig, der kan lide at bruge både dine
hænder og dit hoved.
Er du i tvivl, om du skal vælge gymnasiet eller en
praktisk håndværksuddannelse? Med eux får du
begge dele. Du kan bruge den praktiske uddannelse med det samme og få job, starte som selvstændig eller fortsætte direkte på en videregående
uddannelse.

HVAD MED
STUDIEMILJØET?

Eux har et godt studiemiljø, både fagligt og
socialt:
• Studietur på enten grundforløbet eller hovedforløbet
• Fester på skolen – mød elever fra de andre
uddannelser
• Gallafest – afholdes i løbet af hovedforløbet
• Elevråd – få medindflydelse
• Kreativt digitalt værksted, lektiecafé og faglige klubber, fx kemiklubben

Du tager gymnasiefagene på grundforløbet i
et fælles eux-studiemiljø sammen med unge
fra andre uddannelsesretninger. På både
grundforløb og hovedforløb foregår den håndværksmæssige del af undervisningen på Roskilde Tekniske Skole på forskellige afdelinger
med tilknyttede værksteder. Gymnasiefagene
foregår på HTX Roskilde og Høng Gymnasium
og HF (landbrugsuddannelsen samt dyrepasser
grundforløb).

ALT DET PRAKTISKE
Hvad kræver eux?
Adgangskravet til grundforløbet på eux er de
samme som til en almindelig erhvervsuddannelse (eud), dvs. at du skal have mindst 02
i gennemsnit i både dansk og matematik til
folkeskolens 9. eller 10. klassesprøve.

Direkte fra 9. eller 10. klasse?
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse,
starter du på grundforløb 1 (20 uger), hvor
du har de tre eux-grundfag dansk, engelsk og
samfundsfag på C-niveau. Efter grundforløb 1
skal du fortsætte på grundforløb 2.

Afsluttede du folkeskolen for
mere end et år siden?
Er det mere end et år siden, du afsluttede
folkeskolen, starter du direkte på grundforløb
2 (20 uger). Hvis du ikke allerede har bestået
dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau,
kan du tage fagene, inden du starter, fx via

forløbet Klar til eux. Du kan evt. få merit for
fagene, hvis du fx har et afbrudt gymnasieforløb. På grundforløb 2 får du yderligere tre
grundfag på C-niveau. Fagene afhænger af
den valgte uddannelse.

Med eux får du…
En eux giver dig dansk på A-niveau, engelsk
og matematik på B-niveau samt samfundsfag
på C-niveau + yderligere et antal fag på A-, Beller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf
mindst to fag på mindst B-niveau.

Hvor lang tid tager det?
En eux tager lidt længere tid end en almindelig erhvervsuddannelse, fordi du skal have tid
til de teoretiske fag. Alt efter hvilken eux-uddannelse, du vælger, tager hovedforløbet
mellem 3 og 4 år, fordi uddannelserne ikke er
indrettet helt ens.

Fødevarer, jordbrug og oplevelser
•
•
•
•
•

Anlægsgartner
Dyrepasser
Gartner
Hestemanager
Landbrugsuddannelsen

Teknologi, byggeri og transport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygningssnedker
Data og kommunikation (kun grundforløb)
Elektriker
Industritekniker
Maskinsnedker
Murer
Møbelsnedker og orgelbygger
Personvognsmekaniker
Smed
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
Vvs-energi

Nogle uddannelser køres i samarbejde med andre skoler.

Økonomi
Hvis du er over 18 år, kan du få Statens uddannelsesstøtte (SU) på dit grundforløb.
På hovedforløbet får du elevløn som på en almindelig erhvervsuddannelse.

Læs mere om eux-uddannelserne på www.rts.dk/eux
Vejledning
Hvis du vil vide mere om vores erhvervsuddannelser, kan du ringe til skolens
vejledere alle hverdage på telefon 46 300 400. På www.ug.dk/evejledning
kan du også få vejledning online og i aftentimerne.
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