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Kære vejledere og lærere 

Børne- og Undervisningsministeriet står bag kampagnen eux – student og faglært II, som har kørt 
siden efteråret 2018. Den skal være med til at få endnu flere unge og deres forældre til at kende til 
eux og være med til at nuancere billedet af de mange muligheder, som eleverne har, når de 
vælger en erhvervsuddannelse med eux. 

I er jo dem, der er tættest på de unge og deres forældre – og støtter de unge i deres 
uddannelsesvalg. Derfor har vi på baggrund af interviews med nogle uu-vejledere og lærere i 
udskolingen udviklet en række indholdselementer, som vi håber, I kan have glæde af at bruge i 
jeres arbejde.  

Vi har tidligere udsendt dele af indholdet til jer og sender det nu igen med flere nye elementer i 
form af en ekstra kampagnefilm og talkshows. Hvis I ikke fik den første udgave, så har I nu det 
samlede materiale her. Vi ved, at det for flere har været en god samtalestarter i snakken med 
elever og forældre og håber, at I får glæde af indholdet. 

Indholdet er: 

• De to nyeste kampagnefilm, som I kan finde på YouTube her og her.  I er meget
velkomne til at skrive til os, hvis I vil have filen i et andet format. Filmen kan fx bruges som
indledning på en klassevejledning eller et informationsmøde.

• To casefilm med en elev og en virksomhed, som I kan finde her og her. Igen er I meget
velkomne til at skrive til os, hvis I vil have filerne i et andet format. Casefilmene kan fx
bruges til at vise, hvordan hverdagen er for en eux-elev.

• To talkshow med Anders Lund Madsen, hvor han hører mere om eux-SOSU og eux-
gastronomi.

• Folder om eux, som er vedhæftet. Folderen indeholder en sammenligning over, hvilke fag
man får på hvilke niveauer på eux og andre uddannelser. Den er i særlig grad målrettet
forældre.

• Otte inspirationscirkler, der kan bruges som udgangspunkt for en samtale med elever
om, hvilke uddannelses- og jobmuligheder eux eksempelvis kan åbne op for. Cirklerne er
inddelt efter de fire hovedområder, hvorunder de enkelte uddannelser er opdelt ud fra
arbejds- eller jobområde. Cirklerne er bygget sådan op, at erhvervsuddannelserne med eux
står rundt om arbejdsområdet i midten, og i den næste cirkel står der eksempler på
forskellige videreuddannelsesmuligheder (nogle uddannelser giver en konkret jobtitel,
andre gør ikke). For hver uddannelse er der også et eksempel på, hvilket job du kan have,
når du arbejder som faglært inden for dit fag.

• Kahoot quiz om eux, som I finder en beskrivelse af nedenfor. Den kan fx bruges i
klassevejledninger og i dialogen med de unge.

I er også meget velkomne til at henvise til kampagnens facebookside: www.facebook.dk/ 
euxdk og ug.dk. 

Vejledningspakken er udviklet i tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Har I spørgsmål eller kommentarer, kan I kontakte Freja Mørch fra Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet på Freja.Morch@stukuvm.dk eller Anita Baun Hørdum fra kommunikationshuset LEAD 
Agency på anitah@leadagency.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=5ofZ9u3PBmQ
https://www.youtube.com/watch?v=VJGwBsltwoY
https://www.youtube.com/watch?v=1jfex8cNvYM
https://da-dk.facebook.com/euxdk
https://da-dk.facebook.com/euxdk
https://www.youtube.com/watch?v=bGvHJKQqjk8
https://www.youtube.com/watch?v=4Uwg_vNA0ko
https://www.youtube.com/watch?v=XlAoqcAOaUo


Eux-quizzen (Kahoot) 
Vejledning lærere og vejledere 

På kahoot.it finder I eux-quizzen. Game pin, som eleverne skal indtaste, vil komme frem, når I 
aktiverer quizzen her! 

Nedenfor er en gennemgang af de spørgsmål, som eleverne skal svare på. Svarmulighederne 
markeret med fed er de rigtige svar. Ved nogle spørgsmål er der flere rigtige svarmuligheder, 
som kan danne grundlag for yderligere dialog. 

Efter nogle af spørgsmålene er der indsat bonusinfo, som du kan fortælle eleverne eller tale med 
dem om. 

Rigtig god fornøjelse! 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=bd06e618-d9b0-491f-b643-d0041a220170


Spørgsmål 1: 
Hvad er eux? 
- En særlig svejsningsteknik på smedeuddannelsen
- Et uddannelsesvalg for dem, der gerne vil lære med både hoved og hænder
- Et uddannelsesvalg for dem, der vil holde deres muligheder åbne
- Et speciale på elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Spørgsmål 2: 
Hvor mange hovedområder kan du vælge imellem, når du begynder på eux? 
- 3
- 4
- 5
- 6

Bonusinfo til spørgsmål 2: 
De fire hovedområder er: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik, 2) fødevarer, jordbrug og 
oplevelser, 3) teknologi, byggeri og transport og 4) kontor, handel og forretningsservice (business). 
Du skal altså ikke forholde dig til samtlige erhvervsuddannelser med eux, når du begynder. Du 
vælger først hovedområde og fagretning, og først på grundforløb 2 vælger du endelig uddannelse. 

Spørgsmål 3: 
Hvad er dine videreuddannelsesmuligheder som eux-murer? 
- Bygningsdesign
- Arkitekt
- Politibetjent
- Designteknologi

Bonusinfo til spørgsmål 3: 
- og meget, meget mere! Med eux har du de samme forudsætninger for at søge videregående
uddannelse som dem, der har gennemført en treårig gymnasial uddannelse.

Spørgsmål 4: 
Hvilke af følgende forkortelser giver dig en studenterhue og et svendebrev: 
- CS:GO
- DK4
- NYC
- Eux



 

 
Spørgsmål 5: 
Hvor mange forskellige uddannelser kan du tage som eux? 
- 1 
- 10 
- 46 
- 100 

 
Spørgsmål 6: 
Hvilke veje kan man gå efter eux? 
- Videreuddanne sig 
- Direkte i job 
- Videreuddannelse og direkte i job 
- Folkeskole 

 
 
Spørgsmål 7: 
Hvad tror din mormor, eux er? 
- En uddannelse 
- En spillekonsol 
- En duftserie med eucalyptus 
- En cykel 

 
 
Spørgsmål 8: 
Hvor tror du, at Mathias har været i praktik? 

 

 
 
- Hotel i Malaga 
- Sin mors revisorfirma 



 

- Den lokale ejendomsmægler 
- Designvirksomheden HAY 

 
 
 
Spørgsmål 9: 
Nikolaj er eux-tømrer. Hvilken videregående uddannelse drømmer han om? 

 

 
 
- Bygningskonstruktør 
- Ingeniør 
- Sygeplejerske 
- Journalist 

 
Spørgsmål 10: 
Hvem lytter du mest til, når du skal vælge uddannelse? 
- Vejledere og lærere 
- Venner og veninder 
- Forældre og søskende 
- Andre? 

 
 
Spørgsmål 11: 
Hvilken uddannelse tror du, at du vil vælge? 
- Stx 
- Hhx eller Htx 
- Eud 
- Eux 




