
Fremtiden bygger på jer!

Velkommen til information om 
erhvervsuddannelserne på CELF 2020



Uddannelser på CELF inden for fagretningen:
▪ Bygnings- og anlægsstruktør
▪ Tømrer 
▪ Murer 

Byggeri og anlæg



Uddannelser på CELF inden for fagretningen:
▪ Automatik- og procesuddannelsen
▪ Data og kommunikation
▪ Ejendomsservicetekniker
▪ VVS-energi 
▪ Elektriker
▪ Industrioperatør

Teknik og energi



Uddannelser inden for fagretningen:
▪ Bådmekaniker
▪ Personvognsmekaniker
▪ Cykel- og motorcykelmekaniker
▪ Vejgodstransport
▪ Lager- og terminal

Mekanik og motorer



Uddannelser inden for fagretningen:
▪ Bager og konditor 
▪ Tjener  
▪ Ernæringsassistent 
▪ Gastronom/kok

Fødevarer



Uddannelser inden for fagretningen:
■ Detailhandel med specialer
■ Handelsuddannelsen med specialer
■ Kontoruddannelsen 

(OBS: gennemføres kun som EUX)

Kontor, handel og forretningsservice



Satser 
Hjemmeboende:
fra 970,- til 2.691,-

Udeboende med dispensation:
fra 4.005,- til 6.243,-

Først SU kvartalet efter eleven 
er fyldt 18 år og afhænger af 
forældrenes indkomst

http://www.su.dk

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EUX er smart måde at få erhvervsuddannelse på og samtidig opnå studiekompetence.Elever, som skal optages på EUX, skal i princippet have de samme forudsætninger, som elever der erklæres gymnasieegnede.Der er en markant forskel på EUX-forløbene på det tekniske og de merkantile område.På det tekniske område opnår eleverne de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, de øvrige B- og A-niveauer opnås i forbindelse med skoleophold fordelt over hele uddannelsestiden.På det merkantile område, opnår eleverne også de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, men de øvrige B- og A-niveauer opnås på studieåret, som starter umiddelbart efter GF2. Det betyder at det i højere grad minder om en HF-uddannelse, da eleverne efter studieåret kan påbegynde et studie eller starte på praktik i en virksomhed.

http://www.su.dk/


Som elev på en 
ungdomsuddannelse
Pris: 12,74 kr. pr. 
gyldighedsdag.

Priseksempel 30 dage:
(30 * 12,74) = 382,20 kr.

Benyt NemID. Søg rettidigt, 
ekspeditionstiden er ca. 14 
dage. Altid 30 dages 
gyldighed.

http://www.ungdomskort.dk

Ungdomskort

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EUX er smart måde at få erhvervsuddannelse på og samtidig opnå studiekompetence.Elever, som skal optages på EUX, skal i princippet have de samme forudsætninger, som elever der erklæres gymnasieegnede.Der er en markant forskel på EUX-forløbene på det tekniske og de merkantile område.På det tekniske område opnår eleverne de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, de øvrige B- og A-niveauer opnås i forbindelse med skoleophold fordelt over hele uddannelsestiden.På det merkantile område, opnår eleverne også de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, men de øvrige B- og A-niveauer opnås på studieåret, som starter umiddelbart efter GF2. Det betyder at det i højere grad minder om en HF-uddannelse, da eleverne efter studieåret kan påbegynde et studie eller starte på praktik i en virksomhed.

http://www.ungdomskort.dk/


Skolehjem
Hvem kan bo på Skolehjemmet og hvad koster det?
EUD-elever, som vil have en uddannelse på CELF, kan bo gratis på skolehjem. 
Det kan de, selvom de ikke opfylder de normale regler om, at der skal være mere end 5 kvarters 
transporttid fra deres hjem til nærmeste erhvervsskole:

• Elever under 18 år skal hverken betale for kost eller logi
• Elever på 18 år og derover har gratis ophold men skal betale 523 kr. om ugen for mad mandag til fredag

Et rart sted at være
Vi har et miljø, som bygger på, at man er hensynsfuld over for andre, ansvarsbevidst og samarbejdsvillig. 
Personalet er altid klar på at hjælpe, og de sikrer, det er et godt sted at være.

Læs mere om skolehjemmet her.

Skolehjemsleder
Jeanette Frederiksen

jefr@celf.dk

Uddannelsessekretær
Gitte Jensen
gije@celf.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EUX er smart måde at få erhvervsuddannelse på og samtidig opnå studiekompetence.Elever, som skal optages på EUX, skal i princippet have de samme forudsætninger, som elever der erklæres gymnasieegnede.Der er en markant forskel på EUX-forløbene på det tekniske og de merkantile område.På det tekniske område opnår eleverne de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, de øvrige B- og A-niveauer opnås i forbindelse med skoleophold fordelt over hele uddannelsestiden.På det merkantile område, opnår eleverne også de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, men de øvrige B- og A-niveauer opnås på studieåret, som starter umiddelbart efter GF2. Det betyder at det i højere grad minder om en HF-uddannelse, da eleverne efter studieåret kan påbegynde et studie eller starte på praktik i en virksomhed.

https://celferhvervsuddannelser.dk/skolehjem/
mailto:jefr@celf.dk
mailto:gije@celf.dk


Jeannie Larsen
Vejleder

janl@celf.dk

Helle Lauritsen
Psykosocialvejleder

hela@celf.dk

Vore medarbejdere kan hjælpe dig med:
• Vejledning i forbindelse med uddannelsen
• Hjælp og støtte ved faglige, sociale og personlige udfordringer, 

under hele uddannelsen
• Hjælp til at søge SU
• Undgå eksamensangst 
• Afhjælpe koncentrationsproblemer
• Søge specialpædagogisk støtte – IT-rygsæk m.m.

Tina Foged
Vejleder

tif@celf.dk

Helle Nielsen
Specialpædagogisk Støtte

heni@celf.dk

Vejledning, trivsel og SP-støtte

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EUX er smart måde at få erhvervsuddannelse på og samtidig opnå studiekompetence.Elever, som skal optages på EUX, skal i princippet have de samme forudsætninger, som elever der erklæres gymnasieegnede.Der er en markant forskel på EUX-forløbene på det tekniske og de merkantile område.På det tekniske område opnår eleverne de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, de øvrige B- og A-niveauer opnås i forbindelse med skoleophold fordelt over hele uddannelsestiden.På det merkantile område, opnår eleverne også de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, men de øvrige B- og A-niveauer opnås på studieåret, som starter umiddelbart efter GF2. Det betyder at det i højere grad minder om en HF-uddannelse, da eleverne efter studieåret kan påbegynde et studie eller starte på praktik i en virksomhed.

mailto:janl@celf.dk
mailto:hela@celf.dk
mailto:tif@celf.dk
mailto:heni@celf.dk


Opstart 

Vi glæder os til at se jer 
10. august 2020

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EUX er smart måde at få erhvervsuddannelse på og samtidig opnå studiekompetence.Elever, som skal optages på EUX, skal i princippet have de samme forudsætninger, som elever der erklæres gymnasieegnede.Der er en markant forskel på EUX-forløbene på det tekniske og de merkantile område.På det tekniske område opnår eleverne de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, de øvrige B- og A-niveauer opnås i forbindelse med skoleophold fordelt over hele uddannelsestiden.På det merkantile område, opnår eleverne også de nødvendige C-niveauer på GF1 og GF2, men de øvrige B- og A-niveauer opnås på studieåret, som starter umiddelbart efter GF2. Det betyder at det i højere grad minder om en HF-uddannelse, da eleverne efter studieåret kan påbegynde et studie eller starte på praktik i en virksomhed.


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11

