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Opsamling fra 
netværksmøderne 

• Formål: 
• Øget politisk fokus på overgange på merkantil EUX 

• Ønsker om af afdække årsagerne ved netværksmøder og temadag 

• Netværksmøderne havde tre runder og tre temaer: 

• 1. runde omhandlede virksomhedskontakt 

• 2. runde omhandlede den erhvervsfaglige profil på EUX 

• 3. runde omhandlede uddannelsesvalg og fastholdelse 

 

• Formålet er at indsamle viden om god praksis, skabe inspiration og udvikling af 
aktiviteter, som kan skabe øget overgangsfrekvens til hovedforløbet 

• Opsamling i dag på temadag 

• Hvor peger det så hen? 
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Virksomhedskontakt 

• Virksomhederne skal i spil og inddrages tidligere så eleverne kan se sig selv i 
praktik i virksomhederne 

• Nogle skoler har praktikpladserne men ikke eleverne – dårlig match 

• Mange personbårne virksomhedskontakter – god ide at systematisere 

• Inviterer gerne virksomhederne ind på uddannelsen til forløb, projekter og 
undervisning generelt 

• Speeddating med hovedforløbselever 

• Italesættelse af praktik fra starten 

• Læreren spiller en vigtig rolle ifm. praktikpladser – eleverne kender ikke 
virksomhedskonsulenten 

• Brug også de små lokale virksomheder fx til opgaver og projekter 

• Virksomhederne efterspørger kompetencer ikke en specifik uddannelse – 
fortæl hvad EUX-eleverne kan 
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Virksomhedskontakt  

• Ring til virksomheder som efterspørger HHX’ere og fortæl om 
EUX 

• Virksomheder med til forældreaftener 
• Brug LinkedIn aktivt – også elevernes netværk 
• Eleverne er nemme at flytte efter et virksomhedsbesøg – fra 

kontor til detail og tilbage igen efter virksomhedsbesøg 
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Den erhvervsfaglige profil 
• Arbejdsmarkedsparathed versus det akademiske 

• EUX kan begge dele 

• EUX skal beskrives som en fireårige uddannelse – ikke en toårig (både over for 
forældre og elever) 

• Talentindsatser for de dygtigste elever 
• Både for akademiske og praktiske kundskaber 

• Det kan være vanskeligt (særligt på de små skoler) at skabe et fagligt miljø 
blandt lærerne. Små faggrupper gør faglig sparing og professionelle 
læringsfællesskaber vanskeligt 

• Lærerne skal tale ind i det erhvervsrettede og ikke kun ind i fagets 
videnskabstraditioner 

• Der mangler flere specifikke EUX-undervisningsmaterialer 
• Meget genbrug fra HHX 
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Uddannelsesvalg og 
fastholdelse 

• Ønske om data på EUX – der mangler fx adgang til socioøkonomisk løfteevne 
så undervisningen kan kvalificeres 

• Skolerne vil gerne synliggøre deres resultater, da de løfter en svag gruppe 

• EUX er en svær uddannelse, bliver dog ikke set sådan – særligt af mor 
• Der er dog tegn på en øget forståelse for, hvad EUX er 

• Vejledningen er blevet mere tydelig ift. EUX 

• Der er stor forskel på mulighederne for små og store skoler i forhold 
handlemuligheder som peger mod uddannelsesvalg og fastholdelse 
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Afrunding 

• Der er en øget forståelse af, hvad EUX er både hos eleverne, virksomhederne og 
hos mor/far 

• Skolerne er dog stadigvæk udfordret mht. elevgrundlaget 

• Ungdomskultur med fokus på sabatår etc. (EVA’s analyse) 

• Næste skridt 
• Resultaterne af netværksmøderne og temadagen samles og sendes til ministeren 

 


