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“EUX er en genvej 
til virkeligheden” 

EUX
UDDANNELSEN DER 
ÅBNER ALLE DØRE

GRUNDFOS
UDDANNELSESCHEF:
”Unge med en EUX
ligger øverst i bunken 
af ansøgninger”

Mathias, 17 år
EUX praktikant på LEGO:
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INDHOLDLEDER

Hvilken vej skal min søn eller datter 
gå? Hvilke døre skal han eller hun 
åbne - eller lukke? Hvilken ung-
domsuddannelse giver mit barn de 
bedste muligheder og den lyseste 
fremtid?
 
Mange forældre kender følelsen af, 
at vi sender vores små børn af sted i 
børnehaveklasse og efter noget, der 
kun føles som et øjeblik, får vi dem 
hjem igen fuldt udvoksede, med 
skoletasken tilfældigt kastet over 
skulderen og med enorme fødder, 
lange arme, begyndende skægstub-
be eller perfekt makeup. 

Det er ikke kun vores børn, der 
vokser op i rasende fart, og før vi 
får set os om er flyttet hjemmefra. 
Også uddannelsesområdet er i 
konstant bevægelse. Nye ungdoms-
uddannelser kommer til og nye valg 
og muligheder for uddannelsesret-

ninger bliver tilbudt vores unge.  
EUX er én af de nye ungdomsud-
dannelser, som er kommet til de 
senere år. En uddannelse som vi på 
Mercantec er meget stolte over at 
kunne tilbyde vores elever. 

Vores mål med magasinet EUX Kar-
riere er at øge kendskabet til EUX 
og de mange muligheder uddan-
nelsen giver, så unge sammen med 
deres forældre kan træffe et nuan-
ceret valg af ungdomsuddannelse. 

En EUX tager lidt mere tid end de 
øvrige gymnasieuddannelser. Men 
når vores unge er færdige med 
EUX, har de både en erhvervsud-
dannelse, som de kan gå direkte 
ud og bruge med det samme og en 
studentereksamen, der giver dem 
uanede muligheder i forhold til at 
læse videre - og de har fået løn hele 
vejen igennem deres praktikforløb. 

I EUX magasinet Karriere vil I møde 
flere af vores nuværende og tidlige-
re elever samt høre, hvad erhvervs-
livet tænker om uddannelsen. I 
korte faktabokse vil vi desuden give 
et overblik over EUX-uddannelsens 
mange facetter.  Vi står naturligvis 
klar til at vejlede og uddybe.  

Vores håb er, at flere ambitiøse 
unge vælger EUX-uddannelsen og 
får øjnene op for de mange karrie-
remuligheder, der åbner sig, hvis de 
vælger en EUX. 

God læselyst

Kirsten Holmgaard 
Direktør, Mercantec

EUX giver unge  
uanede muligheder  

Udgives af
 

H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf.   89 50 33 00
mercantec@mercantec.dk

Idé, layout og produktion: 
Zacho&Co
Tekst og foto: 
Jane Gisselmann

INDHOLD:
4 TEMA: FAGLIGHED 

6 Emil: "Det er en klar styrke for mig, at jeg forstår,  
 hvordan erhvervslivet fungerer" 

8 Simon: ”EUX er den studentereksamen,  
 der giver mig flest muligheder” 

10 Grundfos: ”EUX-uddannede ligger øverst  
 i bunken af ansøgninger”

12 Kassia: ”Jeg foretrækker et mere intenst  
 skoleforløb, så jeg kommer hurtigere ud  
 i virkeligheden”

14 Nikolaj: ”EUX var præcis den vej,  
 jeg havde brug for”

16 Stefan: ”Jeg kan bedst lide at holde  
 mulighederne åbne”

 
20 TEMA: PRAKTIK 

22 Marco: ”To år og videre ud i virkeligheden” 

24 Jenny: ”Vores praktikanter bliver mødt med tillid,  
 ansvar og respekt” 

26 Studievejleder: ”Mit job er at sikre de bedst mulige  
 praktikpladser til vores elever” 

28 Mathias: ”Jeg har altid drømt om at arbejde  
 hos LEGO Koncernen – nu har jeg muligheden”

 
34 MIDTBYENS GYMNASIUM

 
36 TEMA: FÆLLESKAB 

38 De mødtes i børnehaveklassen – nu går de på EUX

40 Rasmus: ”Vi har det vildt godt sammen  
 og har fået masser af nye venner” 

42 Introtur: ”Samvær, fælleskab  

6

10

24

28

34

40

42



EUX FAGLIGHED

UDDANNELSEN  
DER GIVER MULIGHEDER

EUX uddannelsen er udviklet på opfordring fra erhvervslivet  
som i høj grad efterspørger veluddannede unge med studenterhue,  

som samtidig har en forståelse for det virkelige erhvervsliv.

EUX er derfor en ideel kombination mellem en studentereksamen og  
en erhvervsuddannelse, og med en EUX har eleverne uanede muligheder.

Både for en karriere i erhvervslivet, men også for alle videregående uddannelser.

Med en EUX står alle døre åbne. 
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EUX FAGLIGHED

FAG
De gymnasiale fag på EUX Teknisk er: 
Dansk (A), Matematik (A/B), Engelsk (B), Fysik 
(B), Kemi (C), Samfundsfag (C), Teknikfag (A), 
Teknologik (B).  

De gymnasiale fag på EUX Business er: 
Dansk (A), Engelsk (B), Informationsteknologi 
(B), Afsætning (B), Virksomhedsøkonomi (B), 
Matematik (C) Organisation (C).

Ud over de gymnasiale fag får du desuden fag, 
som afhænger af den uddannelse, 
du har valgt.

GLOBALT UDSYN
Alle elever på EUX får mulighed for at komme 
på studietur og de fagligt ambitiøse elever har 
muligheder for internationale udvekslinger.

OPBYGNING
EUX Teknisk er bygget op af et grundforløb på 
et år og derefter moduler med henholdsvis 
skoleforløb og praktikforløb.

EUX Business er bygget op først med to års 
skoleforløb efterfulgt af to års praktik.

EUX på Mercantec varer fra 4 til 5 ½  år 
afhængig af retning.

UDDANNELSER
EUX Teknologi: 
Automatiktekniker, Datatekniker, Elektriker, 
Elektronikfagtekniker, Industritekniker, 
Personvognsmekaniker, Klejnsmed, VVS-
energispecialist. 

EUX Konstruktion: 
Anlægsstruktør, Bygningsstuktør, Gulvlægger, 
Tømrer.

EUX Mad & Sundhed: 
Bager, Ernæringsassistent, Gastronom, 
Tjener.

EUX Business: 
Kontor, Butik, Handel, Event.

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere om EUX uddannelsen på
www.mercantec.dk/eux
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Emil van der Bijl viser rundt på Aal-
borg Universitet med julelys i øjne-
ne. Han er 24 år og i gang med 3. 
semester af uddannelsen til maski-
ningeniør. Sin studentereksamen fik 
han fra Mercantec i Viborg, hvor han 
var en af de sidste, der gennemførte 
en EUD-HTX, der i dag har skiftet 
navn til EUX. 
Emil, der er vokset op i Silkeborg 
og aldrig har været bange for at gå 
imod strømmen, fandt gennem sin 
studievejleder på sin efterskole ud 
af, at det var muligt at kombinere 
en erhvervsuddannelse med en tek-
nisk studentereksamen. 

Fed ungdomsuddannelse
Mens de fleste af hans efterskole- 
og folkeskolekammerater forsatte 
på det almene gymnasium, valgte 
Emil den vej, han både syntes lød 
mest spændende og samtidig vur-
derede, der var mest fremtid i. 
Han betegner det som ”genialt” og 
”helt rigtigt”, at EUX i dag er blevet 
bredere og mere kendt, så flere 
unge kan benytte sig af kombinati-
onsuddannelsen og de mange mu-
ligheder, den giver.  

”Det er en super fed ungdoms- 
uddannelse. Jeg har anbefalet 
den vidt og bredt. Med en EUX 
får man en virkelig stærk basis-
uddannelse, som man kan bruge 
med det samme i erhvervslivet 
eller gå videre med på for ek-
sempel universitetet. Det er godt 
tænkt,” siger han. 

Teori og praksis
De fleste af Emils medstuderende 
på universitetet i Aalborg har gen-
nemført en almindelig studenter- 
eksamen. Med sin egen baggrund 
har Emil allerede haft en praktiktid, 
hvor han har oplevet erhvervslivet. 
Det er en klar fordel også fremad-
rettet, vurderer han. 
”Min store styrke er, at jeg både har 
en teoretisk og en praktisk tilgang 
til stoffet. De fleste af mine medstu-
derende har kun den teoretiske. Jeg 
forstår, hvad en forelæser mener, 
når han for eksempel snakker om, 

hvordan et materiale arbejder, for 
jeg har selv haft det i hænderne,” 
siger han.

Fordel som leder
Emil fik et gennemsnit på over 10 
fra sin EUD-HTX-eksamen. Hans 
mål er at komme til at arbejde med 
grøn energi og energioptimering – 
meget gerne i en lederstilling på 
sigt. 

Også som fremtidig projektleder, 
mener han, at det er en styrke, 
at han kender erhvervslivet og de 
praktiske arbejdsgange allerede. 

”For at blive en god leder skal man 
være god til at kommunikere med 
sine medarbejdere. Respekt betyder 
alt. Så igen tror jeg, at det er en 
fordel, at jeg har erfaring fra flere 
funktioner på en virksomhed. Jeg 
har ikke en ren akademisk tilgang. 
Jeg har selv arbejdet i forskellige 
afdelinger af produktionen og på 
den måde, er jeg overbevist om, at 
jeg har nemmere ved at være bin-
deled mellem produktion og de an-
dre funktioner på en virksomhed,” 
siger han.  

EUX ER EN PERFEKT INDGANG TIL UNIVERSITETET

”Det er en klar styrke for mig,  
at jeg forstår, hvordan  

erhvervslivet fungerer”
 

EUX FAGLIGHED EUX FAGLIGHED
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17-årige Simon Friis skal lede lidt 
efter ordene, når han forklarer, 
hvorfor han har valgt EUX. 
Det er to år siden han flyttede fra 
Thailand til Midtjylland, og selvom 
hans far er dansk, kunne Simon 
kun få danske gloser, da han 15 år 
gammel forlod den tropiske hede i 
storbyen Bangkok og blev eftersko-
leelev på Skals Efterskole. 

Sammen med sine forældre havde 
han målrettet valgt efterskolen i 
Skals – på grund af det høje faglige 
niveau og det boglige fokus – og for-
di Skals Efterskole er en Cambridge 
Efterskole, der tilbyder en interna-
tional eksamen på højeste niveau 
– en såkaldt International General 
Certificate of Secondary Educa-
tion og dermed også havde flere 

engelsktalende elever. Simon, der 
er vokset op i et hjem med en thai-
landsk mor og en dansk far, kunne 
på den måde blive ved med at tale 
det sprog han var vant til både fra 
sit hjem, og fra den internationale 
skole han gik på i Bangkok. 

EUX gav flest muligheder
Der var flere, der blev synligt over-
rasket, da Simon til slut i forløbet 
annoncerede, at han havde fundet 
ud af hvilken ungdomsuddannelse, 
han ville fortsætte på. 
”De havde jo alle sammen regnet 
med, at jeg ville tage en interna-
tionale linje på det almindelige 
gymnasium, jeg kunne faktisk have 
sprunget det første år over på grund 
af min eksamen fra Skals, så da jeg 
sagde, at jeg ville tage en EUX, var 

der flere der blev helt overrasket, 
fortæller Simon på velformuleret 
dansk og smiler stort. 

Sammen med sin far i Bangkok 
havde Simon undersøgt de for-
skellige ungdomsuddannelser i 
Danmark. De var i fællesskab blevet 
enige om, at en studentereksamen 
fra EUX gav Simon de fleste mulig-
heder. Også selvom det krævede, at 
Simon på rekordtid blev god til både 
at læse, skrive og tale dansk. 

Det bedste valg
Efter halvandet år kan Simons ac-
cent stadig anes. Men han både læ-
ser, skriver og taler flydende dansk 
og giver sine studiekammerater og 
ikke mindst sin værelseskammerat 
på kollegiet æren for, at han efter 

godt to år i Danmark taler dansk 
nærmest uden accent. 

”Det ville være løgn at sige, at 
det har været nemt. Det har det 
ikke. Det har været hårdt ind i 
mellem, for niveauet på EUX er 
rigtig højt, og jeg er ikke typen, 
der er særlig god til at sidde og 
terpe. Men heldigvis har under-
viserne været godt til at hjælpe 
mig,” siger han. 

Ud over udfordringerne med spro-
get tager EUX automatiktekniker 
fem år mod de to år, Simon skulle 

have brugt på en international stu-
dentereksamen. Til trods for det, 
er han yderst tilfreds med sit valg. 
Kombinationen af et højt bogligt 
niveau og en erhvervsuddannelse, 
der med det samme giver adgang 
til fag, hvor manglen på arbejds-
kraft er stor og lønniveauet højt og 
samtidig giver adgang videregående 
uddannelser er helt ideel, mener 
Simon. 
”Hvis jeg bare skal sidde og kigge 
på en lærer, der står og snakker og 
snakker, så falder jeg i søvn. Jeg 
har brug for selv at have fingrene i 
det. Og lære noget, jeg kan bruge til 
noget lige med det samme,” siger 
han og fortsætter.

”Jeg føler mig meget heldig. 
En uddannelse på det her niveau, 
ville koste mange penge i  
Thailand. Her er det gratis.  
Og man får oven i købet løn  
undervejs, så man kan spare  
op af pengene. Det er virkelig  
et kæmpe privilegium.”

HØJ FAGLIGHED ER ALFA OMEGA FOR SIMON

”EUX er den studentereksamen,  
der giver mig flest muligheder”

EUX FAGLIGHED EUX FAGLIGHED
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Hos en af landets største interna-
tionale virksomheder – Grundfos, 
er man ikke i tvivl. Siden 1945 har 
Grundfos udviklet pumper. I dag 
beskæftiger virksomheden omkring 
18.500 mennesker globalt og opere-
rer i 56 forskellige lande. 
På hovedbasen i Bjerringbro er Finn 
Brøndum, som er uddannelseschef 
på Grundfos, helt klar i mæglet, når 
han skal fortælle, hvad han mener 
om EUX-uddannelsen.
”EUX er løsningen. Uddannelsen er 
”the missing link.” Lige præcis den 
kombinationsuddannelse, som vi i 
erhvervslivet har efterspurgt,” siger 
han. 

EUX-elever overhaler

Der er sket meget, siden Poul Due 
Jensen konstruerede de første 
pumper. Den voldsomme tekniske 
udvikling er en af grundende til, at 
Finn Brøndum kun kan anbefale 
teknisk og praktisk interessere-
de og begavede unge at tage en 
EUX-uddannelse. 

”Når vi søger eksempelvis ingeni-
ører kommer unge med EUX-bag-
grund øverst i bunken af ansøgnin-
ger, fordi de har både en praktisk og 
en teoretisk baggrund. Mange af de 
unge, der læser videre på en videre-

gående uddannelse, har i dag taget 
en almindelig gymnasieuddannelse. 
Men den læring, der er i at have 
haft en praktisk tilgang til et fag, 
har de ikke haft. 
Jeg tror, de bliver overhalet job-
mæssigt af EUX-eleverne,” siger 
han. 

Karrieremuligheder
Mulighederne for EUX-uddannede 
er utallige, mener uddannelses-
chefen. Med både et fag og en stu-
denterhue i bagagen, står alle veje 
åbne. 

”Hvis man som ungt menneske 
har lyst til at gøre karriere i 
erhvervslivet, så kan jeg kun 
anbefale en EUX,” fastslår han. 

Uddannelseschefen er ikke et se-
kund i tvivl om, at EUX-uddannede 
unge kommer forrest i jobkøen 
fremadrettet. 

”Erhvervslivet har brug for men-
nesker, der både har en teoretisk 
og en praktisk indgang til fagene. 
Rigtig mange EUX-uddannede unge 
vælger at læse videre. 

Og når de kommer ud på arbejds-
markedet, har de lige præcis de 
kompetencer virksomhederne ef-
terlyser,” siger han. 

Spare tid og penge
Grundfos er en af de virksomhe-
der der allerede nu har adskillige 
EUX-elever i lærlingeforløb. 
På sigt vil flere af virksomhedens  
ledere sandsynligvis have en 
EUX-baggrund, spår Finn Brøndum. 

”Det er en kæmpe fordel, at 
EUX-uddannede selv har haft hæn-
derne i teknologien. Alle ved, at der 
kan være langt fra teori til praksis. 

Ved at ansætte mennesker, der 
kender praksis, kan en virksomhed 
spare tid og penge på projekter, der 
kuldsejler, fordi teorien alligevel 
ikke kan omsættes til virkelighed. 
En EUX-uddannet har selv arbejdet 
med tingene og kan derfor nemme-
re gennemskue, hvad der kan lade 
sig gøre, og hvad der ikke kan lade 
sig gøre,” uddyber han

EUX FAGLIGHED EUX FAGLIGHED

EUX ER FREMTIDEN

”EUX-uddannede ligger øverst  
i bunken af ansøgninger”

”Det er en kæmpe fordel, 
at EUX-uddannede selv har
haft hænderne i teknologien"
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Patienter bliver fragtet i busser og 
taxier til og fra Regionshospitalet i 
Viborg. Kørestole klappes sammen 
og slås ud. Pårørende med blom-
sterbuketter i favnen styrer målret-
tet mod indgangen. 

18-årige Kassia Dyrvig sidder på en 
bænk i solen og glæder sig. Om en 
uge begynder hun sit praktikforløb 
som lægesekretærpraktikant på 
hospitalet i Viborg. To års intens 
skolegang på EUX Business på 
Mercantec er forbi, og et nyt spæn-
dende kapitel med to års sammen-
hængende praktik kan begynde. 

Ud i virkeligheden
Kassia gik i 7. klasse, da hun re-
searchede sig frem den fremtid, der 
af flere grunde tiltalte hende mest  
- hun ville være lægesekretær. Et 
job der blandt andet kræver over-
blik, struktur, ordenssans og en god 
portion empati. 

”Jeg vil gerne gøre en forskel og 
arbejde med mennesker uden at 
skulle tage arbejdet med hjem,” for-
klarer hun og fortsætter. 
”Jeg vil gerne arbejde i et fag, hvor 

der er mangel på arbejdskraft. Det 
er også en af grundene til, at jeg har 
valgt at uddanne mig til lægesekre-
tær.” 

Kassia var derfor glad, da hun op-
dagede muligheden for at tage en 
EUX Business og på den måde hur-
tigt komme et skridt nærmere sin 
drømmeuddannelse. Hun har ikke 
haft problemer med at finde sig en 
praktikplads og efter to års skole-
gang på Mercantec, er hun ovenud 
tilfreds med sit valg. 

”Jeg valgte EUX Business for at 
komme hurtigere igennem skole-
forløbet. Hvis jeg havde taget en 
alm. skudentereksamen, havde jeg 
skullet gå et år mere i skole, og jeg 
har egentlig bare lyst til at komme 
ud i virkeligheden så hurtigt så mu-
ligt,” forklarer hun. 

Fagligt dygtige lærere
Det faglige niveau på de to års 
skolegang har været højt, fortæller 
Kassia. Særligt det sidste år har 
budt på mange afleveringer og krav 
om en koncentreret skoleindsats.
Kassia har kun ros til overs for både 

undervisningen og lærerne på EUX 
Business, der byder på fire retning-
er: Kontor, Butik, Handel og Event. 

”Lærerne er meget fagligt dygtige, 
og samtidig er de utrolig opmærk-
somme på, hvordan den enkelte 
elev trives socialt,” siger hun. 

Kassia betragter sig selv som én af 
de flittige piger, der har en tendens 
til at sammenligne sig med andre. 
Men med et karaktergennemsnit på 
knap 10, er der ikke noget at være 
bekymret for.

Fokus på trivsel
I Mercantec har hun fundet en sko-
le, som deler hendes egne værdier 
om at sætte trivsel i højsædet. Hun 
roser særligt skolens tilbud om 
støtte fra trivselskonsulenter og 
”bedstefædre” til de elever, der har 
behov for det. 

”Det er godt tænkt,” mener hun.   
Den 18-årige har for længst gjort 
sig tanker om, hvordan hun ønsker, 
at hendes tilværelse former sig.

FREMTIDEN PÅ PLADS MED EUX-BUSINESS

”Jeg foretrækker et mere  
intenst skoleforløb, så jeg kommer 

hurtigere ud i virkeligheden”

EUX FAGLIGHED EUX FAGLIGHED

”Jeg ønsker mig et arbejdsliv, hvor jeg også har energi 
og overskud til mine venner og familie. Om to år kan 
jeg gå direkte ud og få mig et arbejde. Og jeg har stadig 
muligheden for at videreuddanne mig, hvis det viser sig,  
at lægesekretær ikke er mig. Det passer mig rigtig godt.”  
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Der er stille på gangene på Aarhus 
Universitet i Herning. Studerende 
sidder i små grupper med deres 
bærbare computere mellem sig. 
Nikolaj Vadstrup Pedersen nikker 
og hilser, mens vi passerer forbi. 
Han går på 2. semester på Global 
Management & Manufacturing og 
arbejder målrettet på en fremtid 
som produktions- og procesingeni-
ør – og et lederjob i industrien. 

Før han begyndte på uddannelsen, 
var han elev på Mercantec og én af 
landets første unge, der fik en stu-
dentereksamen fra EUX. 

Kedede sig i folkeskolen
Bogligt har han altid været stærk 
– særligt i matematik og fysik. Til 
trods for det betragter den 22-årige 
universitetsstuderende EUX-uddan-
nelsen som sin ”redning”.

”Jeg begyndte at kede mig allere-
de i 7. klasse. Uden at gøre noget 
særligt fik jeg høje karakterer, så 
jeg havde virkelig svært ved at tage 
mig sammen i folkeskolen. Særligt, 
når vi skulle fordybe os i noget, der 
overhovedet ikke interesserede 
mig,” husker han. 

Alligevel kom Nikolaj uden proble-
mer gennem sine eksaminer og 
forlod folkeskolen med et meget 
højt gennemsnit. Mens hans tvil-
lingesøster målrettet styrede mod 
det almindelige gymnasium og en 
fremtid som læge, var der andre 
ting, der trak i ham. 
Nikolajs far, der er uddannet smed, 
anbefalede sin søn at tage en er-
hvervsuddannelse, mens Nikolajs 
mor, der er uddannet speciallærer, 
hellere så at sønnen fulgte i sin 
søsters fodspor og fik en studenter-

eksamen. Løsningen blev en kombi-
nation – EUX Industritekniker.
En kombination, der viste sig at 
være lige sagen, også selvom Niko-
laj var den eneste i sin omgangs-
kreds, der valgte en anden vej end 
det almindelige gymnasium.  

”Jeg ville simpelthen have kedet 
mig ihjel på et almindeligt gym-
nasium. Jeg tror faktisk, at jeg 
sikkert var røget ud på grund af 
fravær,” siger han og fortsætter. 

”Det betød overhovedet ikke noget 
for mig socialt. Jeg blev ved med at 
omgås de venner, jeg havde fra fol-
keskolen – og fik bare endnu flere 
gode kammerater på EUX.”

VM i Brasilien

I stedet havnede Nikolaj på en ung-
domsuddannelse, der i den grad 
interesserede ham. Han fik praktik-
plads på Grundfos og elskede at bli-
ve udfordret fagligt – både på skolen 
og i praktikforløbet. Før han fik set 
sig om, var han en af de få udvalgte 
talenter, der stillede op i DM i Skills. 
En oplevelse der var god læring i. 

”Jeg fik stryg det første år. Jeg hav-
de jo vænnet mig til ikke at forbere-
de mig så meget, og man er nødt til 
at forberede sig, hvis man vil være 
blandt de bedste,” siger han. 
Så Nikolaj begyndte at øve sig og 
dygtiggøre sig i at programmere de 
avancerede CNC-maskiner, der var 
og er hans speciale. Eftermiddage, 
aftener og weekender brugte han 
på at øve sig i at programmere så 

korrekt, at maskinen kunne frem-
stille alt fra lysestager til miniudga-
ver af hans yndlingsbil – en Jaguar 
E. Og selvom det ekstra arbejde på 
mange måder var at sidestille med 
lektier og hjemmearbejde, så var 
der en afgørende forskel. Det var 
sjovt. 

Året efter stillede Nikolaj op til ver-
densmesterskabet i Brasilien og 
blev nummer 13 ud af 27 deltagere 
på sit område. Og i gruppeopgaven, 
hvor de unge talenter fra hele ver-
den skulle arbejde sammen, blev 
Nikolajs gruppe nummer 1. 

”Det var vildt fedt. Og samtidig vir-
kelig en oplevelse, der gav selvtillid, 
for selvom jeg opdagede, at der 
var rigtig mange ekstremt dygtige 
håndværkere rundt omkring, så 
kunne jeg også mærke mit eget 

potentiale. Jeg var gruppeleder. Og 
super god til at tænke kreativt og 
styre processen. Så det var en ret 
god oplevelse,” fortæller Nikolaj, 
der forlod EUX med et snit på 11,3. 

Almen læring i EUX
Tilbage på universitetet i Herning 
mener Nikolaj, at alle døre står 
åbne for de unge, der vælger at 
tage en EUX. 
”Man siger, at der er meget almen 
læring i det almindelige gymnasi-
um. Men man kommer altså ikke 
sovende gennem en EUX. Man læ-
rer at stå op, følge med og møde ind 
på en arbejdsplads klokken syv om 
morgenen. Og det er der efter min 
mening meget mere læring i end at 
sidde og terpe fag, du aldrig kom-
mer til at bruge,” fastslår han. 

NIKOLAJS FOLKESKOLESNIT VAR HØJT  
– HAN VALGTE EUX

”EUX var præcis den vej,  
jeg havde brug for” 

EUX FAGLIGHED EUX FAGLIGHED
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Maskinerne brummer tungt i den 
enorme produktionshal på Grundfos 
i Bjerringbro. Her, i en af de mange 
afdelinger af den verdenskendte 
pumpevirksomhed, tager 28-årige 
Stefan Bundgaard Meyer i mod og 
viser smilende rundt. 
Stefan var blandt de første unge i 
Viborg, der gennemførte kombina-
tionen af en erhvervsuddannelse og 

en gymnasieuddannelse. Dengang 
hed uddannelsen EUD-HTX. I dag 
bliver den kaldt EUX, men for Stefan 
gør det ikke den store forskel. Han 
mener – stadigvæk – at kombinatio-
nen er helt ideel. 

Praktik blev til job
”Jeg var virkelig skoletræt, da jeg 
skulle vælge ungdomsuddannelse. 

Jeg gad bare ikke sidde og terpe 
mere. Men min mor ville rigtig 
gerne have, at jeg skulle have en 
studentereksamen, og heldigvis var 
EUD-HTX’en lige opfundet. Hvis jeg 
havde taget en almindelig studen-
tereksamen, som mine kammerater 
gjorde, kunne jeg godt have smidt 
de eksamenspapirer i skraldespan-
den, tror jeg,” siger han. 

Men i stedet gik det godt. Stefan fik 
praktikplads på Grundfos, klarede 
sig fint igennem alle fag – også de 
boglige – på Mercantec og opdage-
de, til sin egen store overraskelse, 
at det var så sjovt at uddanne sig, 
at han fortsatte på uddannelsen til 
maskinmester. 

”Ja, og så kontaktede Grundfos mig, 
da jeg var færdig og spurgte, om jeg 
ikke ville have et job,” fortæller han. 

Gør en forskel
Stefan trives ikke med stilstand. 
Efter to år som almindelig ansat 
blev han 27 år gammel forfremmet 
til leder. I dag har han ansvaret for 
26 medarbejdere – otte af dem er 
i praktik, to er funktionærer og 17 
af dem er faglærte maskinmestre,  
der har været mange år i branchen. 

”Det var da lidt underligt især i be-
gyndelsen at blive leder for voksne 
mænd på alder med min far. Flere i 
min afdeling har haft 25 års jubilæ-
um. Et par stykker har haft 40 års 
jubilæum. Det er specielt, når man 
selv er en knøs på 27, der nærmest 
lige er gået ud af skolen,” fortæller 
han. 

Men selvom det stadig kun er prak-
tikanterne i afdelingen, der er yngre 
end Stefan, så har lederjobbet ind til 
videre været dén udfordring, Stefan 
var på udkig efter. 

”Jeg tænder ikke på penge eller 
titler eller firmabiler. Det, der bety-
der noget for mig, er, at jeg føler, jeg 
gør en forskel og kan bidrage med 
noget med mit drive, mine idéer og 
mine løsninger. Og så længe jeg 

føler det, så trives jeg, hvor jeg er,” 
siger han. 

Fedt med studenterhue
Stefan havde som ung ingen planer 
om at gå ledervejen. At han over-
hovedet gennemførte EUD-HTX’en 
og fik sin studenterhue, griner han 
stadig af. 

I dag, nygift og etableret i sin egen 
landejendom med kone og forhå-
bentlig børn på sigt, har han heller 
ikke fraskrevet sig muligheden for 
at uddanne sig yderligere, hvis han 
på et tidspunkt får lyst til det. 
”Jeg har ingen idé om, hvad jeg 
laver om 10 år. Det kan være hvad 
som helst faktisk. Der er masser af 
ting, der interesserer mig. Såe, jeg 
holder mulighederne åbne - stadig-
væk,” fastslår han.

FRA PRAKTIKANT TIL LEDER

”Jeg kan bedst lide  
at holde mulighederne åbne”

EUX FAGLIGHED

”Jeg har aldrig været særligt ambitiøs på 
mine egne vegne, men da jeg havde fået  
den studenterhue, så føltes det alligevel 
ret fedt – jeg ku’ jo godt” 

EUX FAGLIGHED



EUX ELEVER I FOKUS EUX ELEVER I FOKUS

”Jeg drømmer 
om et lederjob"

”Jeg har altid  
interesseret mig  
for robotter”

SØREN SEJERSEN, 
EUX AUTOMATIKTEKNIKER

Jeg er vokset op på et landbrug og har 
meget hurtigt i mit liv fundet ud af, at det 
er en god idé at vide noget om teknik. 

Jeg har altid interesseret mig for robotter 
og har været fascineret af at kunne 
programmere maskiner og få ting til at 
arbejde sammen. Derfor har jeg valgt 
automatik-vejen. Jeg synes, det er vildt 
spændende, og niveauet er højt. 

Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil arbejde med 
i fremtiden. 
Hvis jeg ikke går teknikvejen, så kunne jeg 
godt finde på at tage en læreruddannelse 
og for eksempel arbejde på en efterskole 
og undervise i matematik, teknik og sport. 
Sport er min store interesse. 

PENILLE ØRUM ANDERSEN, 
EUX ERNÆRINGSASSISTENT

Da jeg begyndte på EUX, havde jeg egentlig en 
plan om, at jeg skulle være pædagog. 

Jeg kom i praktik i køkkenet på en 
landbrugsskole og opdagede, at jeg havde det 
rigtig godt med at tage ansvar – og lede. Så nu 
er mit mål at blive køkkenleder og på sigt måske 
bruge ledelse på andre områder. 

Fælleskabet på EUX er virkelig godt. Vi har været 
på studietur til Prag, hvor vi rigtig blev rystet 
sammen. 

Undervisningsniveauet er højt. Man kommer ikke 
sovende igennem det. Men det kan jeg godt lide. 
For mig er EUX den perfekte ungdomsuddannelse. 
Alle døre står åbne bagefter. 
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PRAKTIK
Praktikforløbet fremhæves af erhvervsledere 

som en stor styrke for uddannelsen. 

Her kan eleverne få afprøvet teori i praksis og opleve 
hvad det vil sige at være en del af en virksomhed.

EUX PRAKTIK

VEJLEDNING
Mercantec støtter, vejleder, rådgiver og hjælper 
EUX-eleverne med at finde en praktikplads

Mercantec har flere medarbejdere ansat, hvis 
jobfunktion består i at være bindeled mellem 
Mercantec og praktikstederne 

Undervisning og konkret hjælp til at skrive 
ansøgninger er en fast del af undervisningen 
på grundforløbet.

PRAKTIKPLADSGARANTI
Flere af Mercantec’s EUX-uddannelser er en 
del af Praktikpladsgarantien

Garantien sikrer en praktikplads til alle elever, 
der vælger de retninger, som er en del af 
ordningen

VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune 
og Mercantec står bag Praktikpladsgarantien. 

UDLANDSPRAKTIK
Alle uddannelsesretninger på EUX giver 
mulighed for praktikophold i udlandet. 
Læs mere på
www.mercantec.dk/ud-i-verden

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere om EUX uddannelsen på
www.mercantec.dk/eux

Læs mere om praktikpladsgaranti på
www.mercantec.dk/praktikpladsgaranti
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Sommervarmen omfavner Handels-
skolen Viborg. Der er stille på de 
lange gange. De fleste elever har 
fået læseferie og sidder derhjemme 
og forbereder sig på sommerens 
eksamener.  

Også 19-årige Marco Høgh, som 
har sagt ja til at lægge vejen forbi 
Handelsskolen på Vinkelvej i Viborg 
og tage en pause fra eksamens-
læsningen for at fortælle, hvad han 
synes om de to første år på EUX 
Business. 

”Det har været to super gode år. 
Undervisningsniveauet har været 
helt perfekt, og jeg synes, jeg har 
lært rigtig meget,” fastslår han. 

Ud i virkeligheden 
Marco Høgh har valgt HANDEL som 
studieretning på EUX Business. 
Snart er han på vej i praktik hos 
virksomheden Lemvigh-Müller, Dan-
marks største stål- og teknikgros-
sist, der har adskillige afdelinger i 
hele landet. Marco skal arbejde på 
kontoret i Randers. Det glæder han 
sig til. 

”Jeg valgte EUX Business, fordi jeg 
havde lyst til at tage en hurtigere 
vej. Jeg havde ikke rigtig lyst til at 
tage tre år mere på skolebænken. 
Jeg havde mere brug for at komme 
ud i virkeligheden,” siger han og 
fortsætter. 

”Det smarte ved EUX Business 
er, at man allerede efter to år 
har de eksamener, der skal til 
for at læse videre, hvis man vil 
det. Og efter to år kommer man 
ud i virkeligheden og begynder 
at tjene penge.” 

Mange praktikpladser
EUX Business er bygget op af først 
to års undervisning efterfulgt at 
to års praktik. Marco Høgh havde 
ingen problemer med at finde en 
praktikplads, og det samme gør sig 
gældende for langt de fleste af hans 
studiekammerater.

”Jeg har indtryk af, at der er  
ret stor efterspørgsel på elever,  
så det har ikke været noget  
problem.”

Marco er ikke i tvivl om, hvilke af 
sine kompetencer, han kan frem-
hæve, og hvor han gerne ser sig 
selv i fremtiden.   

”Jeg er god til kommunikation og 
kan rigtig godt lide at møde nye 
mennesker og arbejde med men-
nesker i det hele taget. Så mar-
kedsføring og handel er mest mig. 
Helst i en stilling som salgschef om 
nogle år. Jeg kunne godt tænke mig 
rejse meget som sælger. Det er min 
drøm,” siger han. 

”To år og videre ud i virkeligheden”
JEG DRØMMER OM EN KARRIERE SOM SALGSCHEF

”Jeg har indtryk af, at der er  
ret stor efterspørgsel på elever, 
så det har ikke været noget  
problem.”
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af metal – værdierne er bløde.

”Trivsel er utrolig vigtig for os. Vi 
gør meget for at skabe en arbejds-
plads, hvor det sociale fungerer, og 
hvor medarbejderne føler sig værd-
sat,” fortæller Helle Helsinghof. 

KYOCERA UNIMERCO har en række 
personaleklubber, som medarbej-
derne kan tilmelde sig og på den 
måde dyrke det sociale uden for ar-
bejdstiden. Klubberne tæller blandt 
andre en jagtklub, en cykelklub, en 
løbeklub, en motorklub og en multi-
medieklub. 

Derudover har KYOCERA UNIMER-
CO et fuldt udstyret fitnessrum, 
som er åbent for medarbejderne og 
deres familiemedlemmer døgnet 
rundt. Virksomheden har tilknyttet 
sin egen fysioterapeut. Og udover 
sommerfest og den obligatoriske 
julefrokost afholder KYOCERA UNI-

MERCO to gange om året andre so-
ciale arrangementer – for eksempel 
en foredragsaften med spisning. 

KYOCERA UNIMERCO sætter  des-
uden pris på, at medarbejderne 
ønsker at videreuddanne sig. 
Derfor betaler virksomheden gerne 
for uddannelse. Det kan være alt 
fra korte kurser til HD-uddannelser, 
ligesom der bliver afholdt interne 
sprog- og it-kurser for medarbej-
derne. 

”Hos os bliver medarbejderne be-
tragtet som det vigtigste aktiv. Der-
for for de ansatte også del i virk-
somhedens overskud, en ordning 
der selvfølgelig også gælder vores 
praktikanter,” siger Helle Helsing-
hof. 

Efter kun få ugers praktik føler Jen-
ny Madsen også allerede at praktik-
stedet er det helt rigtige. 

Japanske skrifttegn pryder ind-
gangen til virksomheden KYOCERA 
UNIMERCO. I 2011 blev danske Uni-
merco opkøbt af den globale KYO-
CERA-koncern, der på verdensplan 
beskæftiger cirka 70.000 menne-
sker. Den danske afdeling KYOCERA 
UNIMERCO har hovedbase i Sunds. 

Helle Helsinghof fra HR-afdelin-
gen og Jenny Madsen, der er 18 år 
gammel, EUX-elev på Mercantec og 
netop begyndt i praktik på KYOCERA 
UNIMERCO som automatiktekniker, 
byder velkommen i hovedindgangen 
og viser rundt i bygningen, der er 
arbejdsplads for cirka 350 medar-
bejdere – heraf 11 elever fordelt på 
virksomhedens mange afdelinger. 

Trivsel og sammenhold
KYOCERA UNIMERCO kalder indret-
ningen af virksomheden for ”over-
dækkede landsbyer” – inspireret af 
fortids landsbyer, hvor alle vidste, 

hvad hinanden foretog sig. Der er 
ingen skillevægge mellem afdelin-
gerne. Kun gulvet og omgivelserne 
indikerer, at man har bevæget sig 
fra administrationen og rækken af 
kontorstole og hæve-sænkeborde 
og ind i produktionen og videre til 
distribution og lager. Indretningen 
afspejler værdierne. 

”Hos os er kommunikation alfa 
omega. Vi har stor respekt for hin-
andens arbejdsområder og ved at 
skabe et åbent miljø, er vi med til at 
nedbyde faggrænser, lette dialogen 
og skabe større trivsel og sammen-
hold medarbejderne i mellem,” for-
klarer Helle Helsinghof. 

Mulighed for job
Og nøjagtig samme indstilling har 
KYOCERA UNIMERCO til sine ele-
ver. De er fra første dag en aktiv og 
respekteret del af virksomheden og 
bliver guidet, støttet og udfordret 

både fagligt og menneskeligt hele 
vejen igennem. 

Virksomheden tager sine forpligti-
gelser som lærerplads meget seri-
øst, og alle elever står i første ræk-
ke, når nye stillinger bliver slået op.
”Jeg er virkelig blevet taget godt 
i mod. Den første dag, jeg sad og 
ventede herude om morgenen, 
mødte jeg 15 mennesker, der alle 
sammen sagde godmorgen og smi-
lede til mig. Og sådan er det her. 
Man bliver mødt med et smil,” siger 
Jenny Madsen. 

Jagt, motor og motion
Vækst har der været masser af hos 
den dansk-japanske virksomhed, 
der både udvikler, fremstiller og 
vedligeholder værktøj. KYOCERA 
UNIMERCO har specialiseret sig i 
skærende værktøjer til forskellige 
industrier, samt måle- og befæstel-
sesværktøjer. Produkterne er lavet 

TRIVSEL OG FAGLIG UDVIKLING I FOKUS

”Vores elever bliver mødt  
med tillid, ansvar og respekt”

EUX PRAKTIK

”Jeg kan allerede nu mærke det fælleskab, der er 
herude. Der er en god humor folk imellem, og ingen 
behandler mig anderledes end nogen andre, fordi jeg 
er elev. Allerede efter en dag fik jeg lov til at tage 
ansvar for en opgave. De tror på, at jeg kan, og står 
klar til at hjælpe. Så det er på ingen måde en cur-
ling-virksomhed. Det kan jeg rigtig godt lide” 
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Der står en del tykke ringbind på 
reolerne på Lars Milters kontor på 
Mercantec på H.C. Andersens Vej og 
i løbet af en dag stikker flere elever 
hovedet ind for lige at få en snak 
eller vende noget hos manden, der 
i 11 år har været ansat som studie-
vejleder og praktikkonsulent på det 
tekniske område for de elever, der 
går på automatik-teknikeruddan-
nelsen. Det er tydeligt, at Lars Mil-
ter kan lide sit job. Et vigtigt job, når 
han selv skal sige det. 

”Min opgave er, at rådgive de even-
tuelt kommende elever i forhold 
til, hvad de kan forvente sig af en 
uddannelse her, og samtidig er min 
opgave også at støtte og vejlede vo-
res nuværende elever, så de finder 
det helt rigtige praktiksted,” siger 
han. 

Det perfekte match
Lars Milter betragter sig selv som 
et ”bindeled mellem skolen og 
virksomhederne”. Alene på auto-
matiktekniker-området har Lars 
Milter registreret omkring 250 virk-
somheder i Jylland, der står klar til 
at modtage en automatik-tekniker 
lærling fra Mercantec. Automatik-
tekniker er én af de retninger, hvor 
Mercantec tilbyder en såkaldt prak-
tikpladsgaranti. 

Praktikpladserne spænder bredt 
og tæller blandt mange andre ek-
sempelvis: Arla, Grundfos, Siemens, 
B&O, Vestas, Danish Crown, DSB og 
LEGO Koncernen. Lars Milter står 
for kontakten til virksomhederne og 
hjælper eleverne med at finde frem 
til netop den praktikplads, der pas-
ser dem. 

”Hvis en virksomhed mangler 
elever, så kontakter de til mig. 
Jeg kender de enkelte virksom-
heder og deres udvikling, og 
jeg kender eleverne, så jeg kan 
hjælpe med at finde det perfekte 
match,” siger han. 

Undervisning med løn
Så snart en elev har en praktik-
plads, har eleven krav på lærlin-
geløn. Lærlingelønnen er bran-
chebestemt og varierer meget 
fra branche til branche. Lønnen 
begynder fra cirka 8.600 kroner og 
slutter på omkring19.500 kroner om 
måneden – alt efter branchen og 
følger eleven gennem hele uddan-
nelsesforløbet, – også når eleven er 
på skoleforløbet. 

Lars Milter kan godt lide den måde, 
et uddannelsesforløb med en prak-
tiktid er skruet sammen på.
”Man kan tydeligt mærke, at når en 
elev har fået et praktiksted, så vok-
ser han eller hun som menneske og 
ranker lige ryggen lidt mere,” siger 
han og fortsætter. 

”Vores unge mennesker lærer at 
tage ansvar. Virksomhederne følger 
med i, hvordan de klarer sig på sko-
leforløbet, og hvordan deres fravær 
ser ud, for det er jo virksomheder-
ne, der betaler deres løn, også når 
eleverne er på skolen. Det er et me-
get sundt system for rigtig mange 
unge,” siger han. 

Mange bindeled
Lars Milter er langt fra den eneste 
ansatte på Mercantec, hvis ansvars-
område består i at vejlede eventuelt 
kommende elever og være bindele-
det mellem skolen og virksomhe-
derne.
Lars Milter er en af vejlederne på 
det tekniske område. Han har en 
kollega, der varetager det samme 
ansvarsområde på det merkantile 
område. 

Med tiden vil antallet af EUX elever 
blive flere og flere, spår Lars Milter.

100 PROCENT FOKUS PÅ PRAKTIKPLADSERNE

”Mit job er at sikre de bedst  
mulige praktikpladser til  

vores elever”

”Mit job er at sikre, at vores 
elever får de bedst mulige 
praktikpladser og sørge for at 
flere får øjnene op for de mange 
muligheder, der åbner sig, når 
man kombinerer skolegang og 
erhvervsarbejde” 
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Mathias går på EUX i Viborg
og har fået praktikplads på LEGO:

”LEGO er en fantastisk 
arbejdsplads.  

Jeg har skabet fyldt 
med LEGO klodser derhjemme, 
og jeg har altid godt kunnet tænke 
mig et job i virksomheden. 

Nu har jeg muligheden, 
og det er helt vildt fedt”

EUX PRAKTIKEUX PRAKTIK
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Tre mandshøje legoklodser i de ka-
rakteristiske signalfarver - gul, blå 
og rød - lyser op foran de store pro-
duktionshaller i Billund. 
Mathias Vesterled er 17 år, og lige-
som de fleste andre børn stiftede 
han bekendtskab med legoklodser 
allerede som ganske lille. 
I dag er han en af de i alt cirka 60 
lærlinge, som LEGO Koncernen har 
ansat. Når Mathias ikke arbejder på 
LEGO Koncernens fabrik i Billund 
og er med til at servicere, fejlfinde 
og reparere de maskiner, der hvert 
år forsyner en stor del af markedet 
med det efterspurgte, farverige og 

entreprenante legetøj, – så tager han 
sin EUX-uddannelse på Mercantec i 
Viborg. En kombination af skolegang 
og praktik han er ualmindelig godt 
tilfreds med. 
”Jeg er bare så vild med det. Det er 
helt genialt, at man lærer noget på 
skolen, og kort tid efter kan man så 
prøve det af i virkeligheden,” siger 
han. 

Høje karakterer
Bogligt har Mathias altid klaret sig 
godt. En del af hans lærere fra fol-
keskolen havde forventet, at Mathi-
as ville fortsætte på det almindelige 

gymnasium, men Mathias rystede 
på hovedet og fastslog, at hans mål 
var en EUX og måske en karriere 
som robotingeniør eller maskinme-
ster. 

Han har ikke fortrudt sit valg. 
”Jeg kan godt lide, at jeg med det 
samme kan forstå, hvad jeg kan 
bruge det, jeg lærer, til. Det gør det 
mere spændende og nemmere at 
koncentrere sig om undervisnin-
gen,” fastslår han. 
Ansættelsen ved LEGO Koncernen 
er han ovenud tilfreds med. Alene 
i Billund beskæftiger LEGO Kon-

cernen flere end 4000 mennesker 
– heraf er cirka 700 ansat i produk-
tionen. 

Fælleskab og trivsel
LEGO Koncernen er ikke bare et 
kendt brand. Det er også en ar-
bejdsplads, der gør en dyd ud af at 
pleje sine medarbejdere og være en 
praktikplads, der former fremtidens 
medarbejdere. 
LEGO Koncernens lærlinge bliver 
fra første dag indlemmet i kulturen 
og arbejdsrutinerne i de respektive 
afdelinger. De bliver fulgt tæt af de 
lærlingeansvarlige medarbejdere 

og deltager i de mange sociale ak-
tiviteter, som virksomheden tilbyder 
sine medarbejdere. 
Ligesom de øvrige lærlinge er 
Mathias derfor blevet en del af en 
”lærlingeklub”, hvis hovedformål er 
at give virksomhedens mange lær-
linge et socialt fælleskab. 
Teambuilding, virksomhedsbesøg, 
sport og grillaftner er nogle af in-
gredienserne i ”lærlingeklubben”.

Løn før studenterhue
Som EUX-elev med en praktikplads 
får Mathias, ligesom alle andre med 
en praktikplads, lærlingeløn. Lær-

lingelønnen på Matihas' uddannelse 
begynder på en startløn fra knap 
11.000 brutto og slutter på cirka 
15.000 brutto om måneden. Løn, 
der bliver udbetalt, også når lærlin-
gen er i gang med et skoleforløb og 
ikke befinder sig på virksomheden. 

Mathias er godt tilfreds med at få 
løn og slutte af med en studen-
terhue. Og han har intet i mod, at 
LEGO Koncernen som hans ar-
bejdsgiver har pligt til at følge med 
i hans eventuelle sygedage og de 
karakterer, han får undervejs i sko-
leforløbet. 

EN GENVEJ TIL VIRKELIGHEDEN

”Jeg har altid drømt om 
at arbejde hos LEGO Koncernen  

– nu har jeg muligheden”



”Kammeratskabet 
er rigtig godt”

”Alt det, vi lærer, 
er utrolig brugbart”

EUX ELEVER I FOKUS EUX ELEVER I FOKUS

CHRISTIAN KALDAHL,  
EUX TØMRER

Det med at skabe noget, bygge noget 
har jeg altid godt kunnet lide. Jeg 
havde egentlig overvejet en almindelig 
gymnasieuddannelse, for det gjorde alle 
de andre. Men så kom jeg i tanke om, at 
man jo ikke behøver gøre som alle andre. 

Jeg er vildt glad for, at jeg valgte EUX. 
Undervisningen er på et rigtig højt niveau. 
Det er spændende. Og samtidig er det 
utrolig brugbart, alt det vi lærer. 

Jeg regner med, at jeg vil læse  
videre til arkitekt, når jeg er færdig 
med min EUX. Jeg synes, jeg har 
et ret godt udgangspunkt for 
at gå den vej, og det har altid 
interesseret mig. 

MICHELLA NONBO, 
EUX BUSINESS

Jeg er virkelig glad for, at jeg valgte  
EUX Business. Det er ikke et forløb, 
man kommer sovende igennem, der er 
mange afleveringer, men det er virkelig 
spændende og godt rent fagligt, og der er 
også nogle super fede ting ved forløbet. 

For eksempel har vi lige været tre uger på 
studietur til Malta. En betalt tur, der var 
en kæmpe oplevelse. Kammeratskabet er 
rigtig godt mellem os. 

Jeg drømmer om at blive 
eventkoordinator eller sanger. Jeg kan 
godt lide at arrangere og tilrettelægge 
ting, og jeg har et stort overblik. Musikken 
betyder rigtig meget for mig. Jeg har 
sunget, siden jeg var helt lille og skal 
blandt andet inden for det kommende 
år til København og indspille musik. Det 
glæder jeg mig til. 

Min anden drøm er et butiksjob. Jeg er 
god til at servicere kunder og få dem til at 
føle sig godt tilpas.
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Fra drøm til virkelighed

Det har været en drøm længe. Nu 
varer det ikke lang tid, før drømmen 
er en realitet og Midtbyens Gymna-
sium – en funklende ny topmoderne 
og højteknologisk bygning breder 
sig ud over området bag Viborg 
Baneby og bliver rammen om mere 
end 1000 unge elevers hverdage 
fremover. 

Mercantecs tekniske EUX-elever bli-
ver en del af Midtbyens Gymnasium 
og det sociale fælleskab, der også 
kommer til at kendetegne stedet. 

Det nyeste udstyr

Midtbyens Gymnasium vil befinde 
sig helt i top med nyt udstyr, nye 
lokaler og en indretning, der lever 
op til nutidens udfordringer, krav og 
mål. 

På Midtbyens Gymnasium vil ele-
verne møde en engageret lærerstab 
og få mulighed for at boltre sig i de 
spritnye lokaler udstyret med de 
nyeste digitale teknologier. 
Den fag-faglige undervisning får 
eleverne på Mercantec’s branche-
skoler. 

Nemt for pendlerne 

Elever, der bor uden for Viborg, får 
nem adgang til Midtbyens Gymnasi-
um. Både tog og busser holder lige 
ved døren til det nye gymnasium. 
Elever fra Bjerringbro kan på 17  
minutter ankomme til Midtbyens 
Gymnasium.
Elever fra Stoholm kan klare ture 
på 11 minutter. 
Elever fra Karup ankommer til 
Viborg på 37 minutter.
Elever fra Møldrup kan komme til 
Midtbyens Gymnasium på 36 mi-
nutter.

Velkommen til  
Midtbyens Gymnasium

EUX-ELEVER FRA HELE DET TEKNISKE OMRÅDE FÅR DERES 
DAGLIGDAG PÅ MERCANTEC’S NYE TOPMODERNE  

GYMNASIUM – MIDTBYENS GYMNASIUM

EUX MIDTBYENS GYMNASIUM

FAKTA
Midtbyens Gymnasium får 
elever fra HHX, HTX og EUX 

Bygningen bliver placeret 
i hjertet af Viborg lige ved 
Viborg bus- og togstation

1100 elever og 130 ansatte 
får deres gang i bygningen

Gymnasiet bliver bindeledet 
til Viborgs nye bydel  
– Viborg Baneby

Midtbyens Gymnasium 
ventes klar sommer/
efterår 2019

EUX MIDTBYENS GYMNASIUM
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FÆLLESKAB
Med mange hundrede unge samlet under samme tag, 

er ungdomskulturen en naturlig del af Mercantec. 

Vores skoler summer af liv og aktiviteter og er stedet, 
hvor livslange venskaber indledes og formes. 

EUX FÆLLESKAB EUX FÆLLESKAB

INTROTUR
EUX-eleverne er i begyndelsen af 
uddannelsen på introtour

Turens formål er at ryste flokken sammen 
socialt 

Grundforløbets undervisere deltager i 
introturen

SOCIALT
EUX-eleverne deltager i alle sociale 
arrangementer på Mercantec

EUX-elever mødes med skolens øvrige 
elever til fester og fredagsbarer og deltager 
i arrangementer som ”gamejam” e-sport, 
foredrag og lignende  
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Jacob Bigum Bay Andersen, 
Andreas Kallestrup, Magnus 
Snedker og Søren Kristensen mødte 
hinanden i 0. klasse på Kjellerup 
Skole. Nu er de 20 år, og selvom 
interesserne har ændret sig en 
smule, siden de var små knægte 
med mælketænder og skrammer 
på knæene, så ligner de i glimt fire 
kåde, små drenge, når de fortæller 
om deres venskab, der bare er 
blevet forstærket af, at de alle har 
valgt at tage EUX-uddannelsen. 

Godt fælleskab på EUX
”Vi snakker rigtig meget om arbejde 
og uddannelse, og det er vildt fedt, 
at vi kan dele det,” siger Jacob.
På Messenger opdaterer de dagligt 
hinanden om alt, hvad der foregår i 
deres liv. Beskederne udvikler  
sig som regel til adskillige kække 
kommentarer indsmurt i sort  
humor og selvironi.  

De har været på Sunny Beach sam-
men i Bulgarien sidste sommer. Til 

daglig mødes de, så ofte de kan til 
hygge, en bytur eller en drengetur 
i sommerhus. Deres kreds er dog 
ikke mere lukket, end at de alle fire 
har fået masser af nye venskaber 
på EUX. ”Fælleskabet og sammen-
holdet i EUX-klasserne er super 
godt,” fastslår Andreas. 

Alle døre står åbne
Ingen af dem har fortrudt, at de 
valgte en EUX og kan gå fremtiden i 

møde med en studentereksamen og 
en erhvervsuddannelse. EUX ud-
dannelsen har været det helt rigtige 
for dem, bedyrer de. 

Eller som Søren udtrykker det: 
”EUX er utrolig afvekslende. Skiftet 
mellem det boglige og det praktiske 
fungerer rigtig godt, og alle døre 
står jo åbne bagefter. ” 

Opfinder og selvstændig
Søren har valgt at læse til EUX 
kleinsmed. Han gik i gang som 
17-årig, og fordi kleinsmed er en 
af de længste EUX-uddannelser, 
er Søren den af de fire, som bliver 
sidst færdig. Til gengæld har han 
allerede stiftet sit eget firma, hvor 
han producerer en stensamler-ma-
skine, han selv har udviklet og som 
allerede har vakt stor interesse hos 
flere landmænd. 
”Jeg var faktisk i gang med land-
brugsuddannelsen, men jeg fandt 
ud af, at det var maskiner, jeg inte-
resserede mig mest for. Jeg ser nok 

mig selv arbejde på en tegnestue og 
designe maskiner,” fortæller han.

Første job i hus
Andreas og Jacob fik begge 12 i 
deres afgangseksamen for nylig og 
hver sin velfortjente studenterhue. 
Nu mangler de bare svendebrevet, 
som de får om et par uger, men de 
har allerede sikret sig det første 
vellønnede job i Carlsberg Byen i 
København. Her skal de være med 
til at bygge boligerne i den nye fas-
hionable bydel, være arbejdsmak-
kere og bo sammen i den container- 
bolig, de får stillet til rådighed. 

De penge, de kommer til at tjene på 
de cirka 14 timers arbejdsdage på 
akkord, har de dog ikke tænkt sig at 
fyre af i hovedstaden. 

”Njaa, vi regner nu med at komme 
hjem i weekenderne. Det er alt for 
dyrt derovre,” konstaterer Jacob 
snusfornuftigt og bliver bakket  
højlydt op af kammeraterne. 

”I har bare at komme hjem,” siger 
Magnus. 

Hjælper hinanden 
Magnus er den eneste af de fire 
kammerater, der er gået handels- 
vejen og er i gang med en EUX  
Business. 
De første to år på gymnasiedelen er 
overstået og studenterhuen i hus. 

Nu er han halvvejs i sin to-årige 
praktikperiode, der alligevel lugter 
lidt af både nysavet træ og metal- 
spåner. 
Han er i praktik som handelsassi-
stent i XL Byg i Kjellerup og nyder 
godt af at have kammerater, som 
arbejder med de produkter, han 
sælger. Magnus har for eksempel 
været i ”praktik” hos Jacob en dag 
for at få indblik i tømrerfaget. 

I det hele taget hjælper vennerne 
altid hinanden med stort småt for:
 ”sådan er man bare, når man går 
på EUX” 

DE MØDTES I BØRNEHAVEKLASSEN – NU GÅR DE PÅ EUX

”Vi deler oplevelser og snakker 
både arbejde og uddannelse” 
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De små fladbundede polokajakker 
glider lydløse gennem den mørke 
vandoverflade. En spiller griber bol-
den, mens han padler med den ene 
arm. Han kyler bolden videre til en 
medspiller og manøvrer behændigt 
rundt – klar til at modtage en ny 
aflevering.
Vi er til kajakpolo. I et par af de 
vævre fiberkajakker sidder to dren-
ge, der har meget til fælles. De 
hedder Rasmus begge to. Rasmus 
Skifter Andersen, 20 år og Rasmus 
Haupt Dybkjær, 20 år. De kommer 
fra Silkeborg, er passionerede ka-
jakpolospillere, de har begge valgt 
EUX-uddannelsen på Mercantec i 

Viborg, når de ikke er i praktik, bor 
de på H.C. Andersen Kollegiet i  
Viborg. Og så er de kammerater. 
Både på søen, i fritiden og på EUX.

Muligheder og løn 
EUX uddannelsen har de en klokke-
klar og meget ens holdning til. 
”EUX er en mega fed uddannelse. 
Den indeholder det bedste af det 
hele fagligt. Den giver en masse 
muligheder. Og så får man løn un-
dervejs, og det er jo ret godt,” lyder 
det fra de to. 
Drengenes venskab er kun blevet 
stærkere af at gå på den samme 
ungdomsuddannelse og færdes i de 

samme kredse i Viborg. 
Fælleskab og socialt samvær er der 
masser af på EUX-uddannelsen, 
fortæller de to. 
”Vi er en flok, der hænger ud sam-
men og går i byen og fester. Det er 
virkelig hyggeligt,” siger Ramus 
Skifter Andersen. 

Fester og fælleskab
Begge drenge kan godt lide kombi-
nationen af at være i praktik og på 
skole. Rasmus Skifter Andersen er i 
praktik som automatiktekniker hos 
Siemens. Hans praktikperioder er 
sat sammen af 14 dages udstatio-
neringer forskellige steder i verden, 

hvor han er med til at vedligeholde 
den globale virksomheds enorme 
offshore vindmøller, hvorefter han 
holder fri 14 dage. En ordning der 
passer ham storartet. 
Rasmus Haupt Dybkjær er i praktik 
som elektronikfagtekniker hos B&O 
i Struer.

Kombinationen af praktik og skole-
forløb kan de begge godt lide. Fe-
ster, øl og diskoteksbesøg er for det 
meste henlagt til de perioder, hvor 
de ikke er i et praktikforløb. 

”Vi lærer at tage ansvar. Stå op om 
morgenen. Møde til tiden og den 
slags. Vi har selvfølgelig også lyst 
til at feste som alle andre, og det 
gør vi også. Måske ikke hver eneste 
torsdag, fredag og lørdag ligesom 
mange andre gør, men vi mangler 
ikke fester eller hygge. Det er der 
masser af,” siger Rasmus Haupt 
Dybkjær.

Efterskoleagtigt
H.C. Andersen Kollegiet i Viborg 
betegner de som et langt tilbage-
vendende efterskoleforløb. 

”Det er mega hyggeligt på kol-
legiet. Vi griller og laver mad 
sammen. Eller spiller fodbold 
eller beachvolley sammen. Der 
er altid nogen at snakke med og 
hænge ud med,” fortæller de. 

Drengehygge er der masser af på 
EUX-uddannelsen. Ind til videre har 
det ikke været noget problem at 
møde piger. 
Dem er der jo en del af af på de an-
dre gymnasieretninger, griner de to 
kammerater.  

Begge drengene blev inspireret til 
at tage EUX-uddannelsen i Viborg af 
en ældre kajakpolospiller fra klub-
ben. De vil til hver en tid anbefale 
andre unge at gøre som dem. 

”Der er rigtig mange, som bare 
vælger det almindelige gymna-
sium, fordi, det gør alle andre. 
Men helt ærligt, EUX har virkelig 
mange fordele, som man ikke får 
på det almindelige gymnasium, 
så det er bare at springe ud i 
det. Just do it,” siger de. 

MASSER AF GODE KAMMERATER PÅ EUX

”Vi har det vildt godt sammen 
og har fået masser af nye venner”

EUX FÆLLESKABEUX FÆLLESKAB
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Den grønne skuresvamp er fyldt 
med vand. To piger springer med 
et fnisende skrig væk, da den su-
ser gennem luften og spreder små 
vandbobler i en sky over deres ho-
veder. Den ene pige strækker hån-
den langt væk fra kroppen og når 
lige akkurat at gribe. 

Hun har vandperler i håret, vand-
plamager på cowboyjakken og et 
ansigtsudtryk, der både signalerer 
afsky, hysteri og glæde. Hurtigt sen-
der hun den drivvåde svamp videre 
til næste i rækken. 

Vi er på introtur med EUX-eleverne 
på Mercantec. For en uge siden så 
de hinanden for første gang. 
Nu er de allerede godt i gang med 
at lære hinanden at kende. 

Hvem vil bade?
Ind til videre har dagen budt på 
bustur, frokost og indkvartering i 
de store telte, der var stillet op i 
naturområdet i forvejen. Nu er der 
underholdning. EUX-eleverne har 
holdvis tilrettelagt underholdning, 
der bliver præsenteret for hele 
den store gruppe. Planen med 

skuesvampene er klar. Eleverne 
står på lange rækker med cirka 12 i 
hver. I hver ende står en spand med 
vand. Gruppen skal nu samarbejde 
om at få så meget vand fra den ene 
spand til den anden – kun ved at 
bruge skuresvampene. 

Da legen er slut, er flere af delta-
gerne så våde, at de drypper. 
”Hvem vil med ud og bade?” råber 
en af drengene, der lynhurtigt får 
samlet et flok kampklare badekam-
merater. 

Vandet i søen er mørkegrønt og 
grumset af jord og sand. Drengene 
løber i strømpesokker og badebuk-
ser hujende gennem sand, græs og 
grankogler og springer i elegante 
hop direkte ud i søen. 

Pigerne står tæt sammen i en grup-
pe og ligner nogen, der fryser. Også 
en del af drengene nøjes med at 
være tilskuere til badeoptrinnet. 

De ryster stille på hovederne, mens 
badedrengene plasker rundt i det 
mørkebrune vand og dukker op til 

overfladen dækket af et tyndt næ-
sten usynligt lag mørkebrunt sand. 

Svært at tænde bål
Da drengene er færdige med at 
bade, trækker pigerne sig tilbage i 
deres telt. De skal spille Uno. 

Der går dog ikke længe, før popmu-
sikken og grinene fra pigeteltet får 
flere af drengene til at stikke hove-
det ind. 
”Må vi være med?”
”Ja, da. Men vi spiller efter vores 
regler,” smiler pigerne og møffer 

sig rundt i teltet, så drengene også 
kan være der. 

En flok drenge har samlet sig rundt 
om bålpladsen. Lærerne har sagt, at 
de gerne må tænde bål, men de har 
ikke rigtig fået gang i ilden endnu. 

Det er nemmere sagt end gjort at 
agere spejder. I stedet bliver de eni-
ge om at lege en leg, hvor de hvisker 
en historie til hinanden, den sidste 
i rækken skal så gentage, hvad den 
første har sagt. 

MAGASINET EUX KARRIERE VAR MED, 
DA EUX-ELEVERNE TOG PÅ INTROTUR

Samvær, fælleskab  
og nye venner i fokus

EUX FÆLLESKABEUX FÆLLESKAB
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De griner og skubber kåde til hin-
anden, mens sætningerne forvand-
ler sig til volapyk mellem dem, og 
bålet sender en slukøret, tynd røg-
søjle op i luften. 

Amok med chili
Det går markant bedre med det bål, 
lærerne har tændt på den anden 
bålplads lidt væk fra lejren. Her 
brænder ilden lystigt, og i et par 
enorme, sorte jerngryder syder en 
blanding af bacon og løg. En flok 
elever er samlet om udekøkkenet 
og hjælper med at hælde kød, cock-
tailpølser, grøntsager, flåede to-
mater, fløde og krydderier i gryden 
- mest chili.
”Pas på, de er mega stærke,” lyder 
det advarende fra en af eleverne, 
der allerede har fået lidt chili i øjet 
og rundt omkring på kroppen, hvor 
det ellers kan svie. 

Gryderetten bliver spist af dybe 
tallerkener med ske. Gryden med 
mindst chili er elevernes klare 
favorit. Der lader til at være bred 
enighed om, at chili-entutiasterne 

er gået amok med chilierne i den 
anden gryde. 
Cirka en time efter aftensmaden 
ankommer et pizzabud til den pri-
mitive lejr. Lærerne griner af den 
flok drenge, der er gået sammen 
om at købe pizza.
”Har I virkelig guidet et pizzabud 
helt herud? Af de grusveje? Det er 
faktisk godt gået,” mener en af læ-
rerne. 

Talentkonkurrence
Der er for alvor kommet gang i lejr-
bålet. Ilden knitrer, mens eleverne 

varmer pølsehorn og pizzasnegle, 
lærerne har sat frem til dem, over 
bålet eller rister popcorn og sender 
chipsposer rundt. Den sidste grup-
pe skal stå for deres underholdning. 
De klapper alle sammen og præ-
senterer en talentkonkurrence, hvor 
vinderen stikker af med en solid 
pose Matadormix. 
Der går lidt tid, før de første talen-
ter har lyst til at deltage, men da to 
drenge til underlægningsmelodien 
fra Disneys klassiker ”Løvernes 
Konge” har stillet sig frem og age-
ret henholdsvis løveungen Simba og 

aben Rafiki, få flere alligevel mod på 
at gå i kamp om Matadormixen. 
En laver en kortkunst. To kan slå en 
salto i luften. Tre drenge kan stå på 
ryggen af hinanden – godt nok i me-
get kort tid, men alligevel. Og et par 
stykker kan også danse. 

Efter underholdningen samler ele-
verne sig om bålet eller spiller kort 
ved bordene. De skiftes til at sætte 
musik på fra deres mobiltelefoner, 

mens de varmer sig omkring det 
rødglødende bål. Solen går ned 
over naturområdet ved Ringkøbing, 
mens EUX-eleverne kryber sammen 
rundt om flammerne. 
I morgen skal de spise morgenmad, 
pakke deres ting sammen og køre 
tilbage til Viborg – men lige nu skal 
de bare være. 
”Hvem vil med ud og bade?” råber 
en af drengene. 
Flokken rundt om bålet griner. 
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”Jeg er vild med  
kombinationen af  
matematik, fysik  
og virkelighed”

”Man bliver  
virkelig udfordret  
i undervisningen”

EUX ELEVER I FOKUS EUX ELEVER I FOKUS

RASMUS HAUPT DYBKJÆR, 
EUX ELEKTRONIK- 
FAGTEKNIKER

Jeg har altid interesseret mig for teknik 
og synes, at elektronik er spændende. 
Jeg vidste ikke så meget om EUX, før jeg 
begyndte, men jeg fandt meget hurtigt ud 
af, at det var lige mig. 

Kombinationen af matematik, fysik og 
virkelighed kan jeg virkelig godt lide. 
Når jeg bliver færdig på EUX, vil jeg læse 
videre på universitetet til elektroingeniør. 
Jeg drømmer om at arbejde et sted, 
hvor jeg kan være med til at udvikle nye 
produkter. 
Jeg interesserer mig meget for lyd og fik 
praktiksted på B&O i Struer.

Kombinationen mellem at være skiftevis 
i praktik og på skolebænken er lige mig. 
Det passer mig rigtig godt at have et 
praktiksted, som forventer noget af mig. 

JACOB CALLSEN, 
EUX DATATEKNIKER

Computere har altid været min 
store interesse. Jeg synes, det er 
vildt spændende at udforske alle de 
muligheder, man har med computere. 
Niveauet på EUX er rigtig godt. Man bliver 
virkelig udfordret i undervisningen, og det 
kan jeg godt lide. 

Jeg interesserer mig mest for at arbejde 
med serverer. Hvad jeg præcis har lyst til 
at komme til at arbejde med i fremtiden 
står stadig åbent. 

Hvis jeg ikke går datavejen efter EUX, vil 
jeg søge ind på arkitektskolen. 
Jeg har altid godt kunnet lide at tegne, og 
jeg kunne godt se mig selv som arkitekt i 
fremtiden. 
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Arkitekt
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Bachelor
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- uddannelsen der giver dig MULIGHEDER !

Bachelor
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