Fakta-ark over elevtyper på SOSU STV
EUD er en samlet betegnelse for erhvervsuddannelse. Du kan tage en EUD, hvis du er
under 25 år, men også, hvis du er over 25 år – Så kaldes det bare en EUV.
Nedenstående skema indeholder en oversigt over de elevtyper der er på SOSU STV.
Elevtyper betegner både elevens baggrund og hvad uddannelsen indeholder.
•
•

Elevens baggrund (fx ung eller voksen)
Hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux)

Elevtype
EU9
EU9+
EUV1
EUV2
EUV3
EUD
EUX

Hvilke elever
Elever som kommer direkte fra 9.-10. klasse eller indtil 1 år derefter.
Elever under 25 år som ikke kommer direkte fra 9.-10.klasse.
Elever som er over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Elever som er over 25 år og har mindre end 2 års relevant
erhvervserfaring/uddannelse.
Elever som er over 25 år uden relevant erhvervserfaring eller
uddannelse.
Elever på hovedforløb som har gennemført grundforløb 2 (GF2)
Elever som vælger at kombinere en erhvervsuddannelse med en
gymnasial uddannelse.

EU9
Elever under 25 år, som starter deres uddannelse senest i august måned året
efter de har sluttet deres 9.-eller 10.klasse, skal som udgangspunkt oprettes
med elevtypen EU9.
EU9-elever kan både få 1.- og 2. del af grundforløbet.
EU9+
Elever under 25 år, som påbegynder uddannelse senere end august måned
året efter de har afsluttet deres 9.-eller 10.klasse, skal som udgangspunkt
oprettes med elevtypen EU9+.
EU9+ elever kan kun få 2. del af grundforløbet.
EUV1
Voksne på 25 år+, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal
gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb uden grundforløb og uden
praktikuddannelse.
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Kriterierne for relevant erhvervserfaring fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne
for de enkelte uddannelser.
Social- og sundhedshjælper, se bilag 1 - Retsinformation
Social- og sundhedsassistent, se bilag 1 - Retsinformation
Pædagogisk assistent, se bilag 1 - Retsinformation
EUV2
Voksne på 25år+, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller
har forudgående uddannelse, skal gennemføre et særligt tilrettelagt
uddannelsesforløb for voksne.
Forudgående uddannelse kan være afsluttende ungdomsuddannelser, videregående
uddannelser mv. Enkeltstående kurser, fx arbejdsmarkedsuddannelser, er ikke
omfattet.
EUV2-elever skal følge det standardiserede hovedforløb for voksne, der består af
både skoleundervisning og praktikuddannelse. Forløbet skal være mindst 10%
kortere end det tilsvarende forløb for unge. Der er mulighed for at indgå en
uddannelsesaftale med den enkelte kommune.
EUV3
Voksne på 25 år+, der ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående
uddannelse, som ikke kommer direkte fra 9.eller 10.klasse.
Voksne på EUV3 skal, som udgangspunkt, gennemføre hele grundforløbets 2. del på
20 uger.
Hovedforløbet svarer i omfang og varighed til hovedforløbet på erhvervsuddannelse
for unge, der består af skoleundervisning og praktikuddannelse.
EUD
EUD-elever har typisk gennemført et etårigt uddannelsesforløb på en lokal
handelsskole/grundforløbsskole bestående af GF1 og GF2.
EUX
EUX-eleverne tager en kombineret gymnasial uddannelse sammen med en
erhvervsuddannelse.
EUX-elever får udover deres baggrundselevtype også koden EUX.
Fx EU9X, EU9+X, EUV1X, EUV2X eller EUV3X (ikke gældende endnu).
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