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Inge Prip, direktør, Campus Bornholm.

”Vores nye fælles campusbygning giver mulig-
hed for at mødes på kryds og tværs af alle vores 
uddannelser. Det er med til at skabe et godt og 
spændende uddannelsesmiljø for vores elever.

Når du tager en erhvervsuddannelse på Cam-
pus Bornholm, er der fokus på den praksisnære 
undervisning og det tætte samarbejde med 
øens erhvervsliv for at skabe de bedste er-
hvervsuddannelser.”
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erhvervsuddannelser 
på bornholm

• Anlægsstruktør, EUD – GF1, GF2 
• Automatik og Proces, EUD – GF1, GF2
• Data og Kommunikation, EUD – GF1, GF2
• Detailhandelsuddannelsen, EUD – GF1, GF2
• Elektriker, EUD – GF1, GF2
• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, EUD – GF1, GF2
• Ernæringsassistent, EUD – GF1, GF2 og Hovedforløb
• Gastronom, EUD –  GF1, GF2 og Hovedforløb
• EUS (studenter) – 10 uger - kontor, detail og handel 
• Industrioperatør, EUV, Hovedforløb
• Industritekniker, EUD – GF1, GF2
• Kontoruddannelsen, EUD/EUX (Offentlig administration)
• Lastvognsmekaniker, EUD – GF1, GF2
• Murer, EUD – GF1, GF2
• Personvognsmekaniker, EUD/EUX – GF1, GF2, Hovedforløb
• Serviceassistent, EUV, Hovedforløb
• Smed, EUD/EUX – GF1, GF2 og Hovedforløb (Klejnsmed)
• Tjener, EUD– GF1, GF2
• Tømrer, EUD – GF1, GF2 og Hovedforløb (træfagenes byggeuddannelse)

Vidste du at...

EUX-uddannelsen 
også giver et 
studenterbevis?

Du kan altid tage grundforløb 1 på Bornholm, uanset hvilken uddannelse du vælger.

Bornholms Sundhed- og Sygeplejeskole tilbyder disse uddannelser:

Campus Bornholm tilbyder disse uddannelser:

• Den pædagogiske assistentuddannelse PAU - GF1, GF2 og Hovedforløb
• Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSH - GF1, GF2 og Hovedforløb
• Social- og sundhedsassistentuddannelsen SSA - GF1, GF2 og Hovedforløb
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”Business Center Bornholm har taget initiativ til 
et samarbejde mellem Bornholm Regionskom-
mune, erhvervslivet og Campus Bornholm. 

Formålet er at tiltrække flere unge til erhvervs-
uddannelserne, og dermed styrke virksomhe-
dernes rekrutteringsgrundlag.”

Peter Vesløv, direktør, Beck Pack Systems A/S og bestyrelsesformand for Business Center 
Bornholm.
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Det kan du komme i 
lære som på Bornholm
• Anlægsstruktør/brolægger
• Automatiktekniker
• Butiksassistent
• Brygmester
• Bygningsmaler
• Bygningsstruktør
• Bådmekaniker
• Chauffør
• Datatekniker
• Finansøkonom 
• Elektronikfagtekniker
• Elektronik-og svagstrøm
• Elektriker - EUD/EUX
• Ernæringsassistent
• Eventtekniker
• Frisør
• FTP - medie TV2
• Gulvlægger
• Industrioperatør
• Industritekniker
• IT-supporter 
• Klejnsmed - EUD/EUX
• Kok
• Konditor
• Kontor (forskellige specialer)
• Køletekniker
• Landbrug/dyrepasser
• Landbrugsmaskinmekaniker
• Lastvognsmekaniker

• Lufthavnsoperatør
• Maler
• Maskinmester (bachelor og assistent)
• Mediegrafiker
• Mejerilærling
• Murer
• Overfladebehandler
• Personvognsmekaniker
• Pædagogisk assistent
• Receptionist
• Revisor
• Salgsassistent
• Skibsmontør 
• Slagter
• Smed - EUD/EUX
• Social- og sundhedsassistent
• Social- og sundhedshjælper
• Speditør
• Tarmrenser
• Teknisk designer
• Tjener
• Trælast/kontor-lager
• Tømrer
• Ubefaren skibsassistent
• VVS’er (forskellige specialer)
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Mads Steensen, lufthavnsoperatørlærling, Bornholms Lufthavn

”Jeg tog GF2 på TEC. Det var 20 uger med 
lækker mad og gode, trygge forhold. Jeg var 
den eneste bornholmer på mit hold, men jeg fik 
hurtigt en masse venner. 

Arbejdet som lufthavnsoperatør, er fyldt med 
forskellige opgaver, som gør, at der aldrig er to 
dage som er ens.”
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• Uddannelse     Gsn. årsindkomst  Ledighed
1. Lufthavnsoperatør    536.000   7%
2. Film- og TV-assistent    518.000   9%
3. Finansuddannelse    505.000   5%
4. Lokomotivfører     503.000   7%
5. Datatekniker     492.000   5%
6. Optometrist     491.000   6%
7. Flymekaniker     483.000   5%
8. Chauffør, tankbil     479.000   7%
9. Film- og TV-produktionstekniker  474.000   9%
10. Audiologiassistent    472.000   5%
11. Procesoperatør     463.000   5%
12. Ambulancechauffør    455.000   7%
13. Køletekniker     452.000   5%
14. Automatiktekniker    450.000   5%
15. Jern og stål (engros)    445.000   5%
16. Kørselsdisponent    444.000   7%
17. Tagdækker     443.000   7%
18. Elektronikfagtekniker    442.000   5%
19. El-artikler (engros)    441.000   5%
20. Industritekniker, produktion   440.000   5%

Top 20 - her får du 
størst løngevinst

Anm. Før skat. Alle udregninger er 2016-niveau. Løngevinst ved 212 forskellige faglige uddannelser.
Kilde: Cepos, Cheføkonom Mads Lundby Hansen
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Erhvervsuddannelser
En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5 1/2 år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er fordelt på 
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Kilde: Undervisningsministeriet 
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En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er for-
skellige og kan vare mellem 2 og 5 år. Der er også forskel på, hvordan 
praktik og skoleophold er fordelt på de enkelte uddannelser. Mange ud-
dannelser giver mulighed for at vælge et kortere forløb.
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Magnus Aae, EUX klejnsmedlærling og rollemodel, JENSEN Denmark A/S.

”At være EUX’er, er både er teoretisk og praktik. 
Vi kan læse om noget, og derefter lave det. Det 
er fedt. JENSEN Denmark giver mig mulighed 
for at tage 3 måneders praktik på deres fabrik i 
Florida, USA.

Det bedste ved at være lærling hos JENSEN, 
er kollegaerne og lærlingeklubben, som giver et 
godt netværk og en masse fantastiske oplevel-
ser.”
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vælg den rigtige 
indgang
Hvis du kommer direkte 
fra 9. klasse, starter du på 
grundforløb 1 på et af de 
fire hovedområder. Det 
tager 20 uger. Herefter 
vælger du et hovedforløb 
og fortsætter på grund-
forløbets 2. del, der også 
varer 20 uger. 

Kommer du direkte fra 10. 
klasse, er det muligt at 
starte på grundforløb 2.

Fra 9./10. klasse Under 25 år Over 25 år Opfylder ikke 
adgangskrav

Hvis du har afsluttet 
grundskolen for mere end 
1 år siden, men stadig er 
under 25 år, starter du på 
grundforløb 2. Det varer 
20 uger, hvorefter du star-
ter på hovedforløbet. 

Studenter kan få merit og 
dermed forkorte skolefor-
løbet. 
 
Det bliver både kaldt EUS 
og EUD-student. 

Alle erhvervsskoler opta-
ger studenter. Flere skoler 
har særlige forløb målret-
tet studenter på 5-10 uger.

For dig, der er over 25 år, 
findes der særligt tilrette-
lagte forløb, der kaldes 
erhvervsuddannelse for 
voksne  (EUV). 

Den uddannelse er som 
regel kortere end en 
erhvervsuddannelse for 
unge, da den bygger 
videre på den uddannelse 
og arbejdserfaring, som du 
har i forvejen.

Hvis du ikke har et gen-
nemsnit på 02 i dansk og 
matematik, er der stadig 
mulighed for at komme ind 
på en erhvervsuddannel-
se. Det kræver en optagel-
sesprøve og en samtale 
på en erhvervsskole. 

Der findes forskellige 
forberedende kurser og 
brobygningstilbud, som 
kan forberede dig  til den-
ne optagelsesprøve. 

Kontakt Campus Bornholm 
for rådgivning og mere 
viden om disse tilbud på 
5695 9700. 

Eller Bornholms Sund-
heds- og Sygeplejeskole 
på 3698 2900.

Du kan altid læse videre med en erhvervsuddannelse. Med en erhvervsuddannelse på 
min. 3 år kan du læse videre på alle erhvervsakademiuddannelser og en lang række  
professionsbacheloruddannelser. 

Vælger du EUX får du både en studentereksamen og et svendebrev.

EUX åbner masser af muligheder for både karriere og videreuddannelse. Når du er færdig 
med din EUX, kan du nemlig arbejde som faglært i en virksomhed - men du vil også kunne 
søge ind på en videregående uddannelse som f.eks. ingeniør-, maskinmester-, eller arki-
tekt-uddannelsen.  

Kilde: www.ditbarnsfremtid.dk
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Kenn Kjellberg, direktør, Victor Vask A/S og bestyrelsesformand for Dansk Industri Born-
holm.

”Mange flere unge og deres forældre, skal have 
øjnene op for de mange lærepladser, som de 
bornholmske virksomheder tilbyder.”
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Mangel på arbejds-
kraft i 2025

dem får danmark 
for få af

39.000

25.000

72.000

Antal personer.
Kilde: AE-Rådet. 

Faglærte

Mellemlang videregående
uddannelse

Kort videregående 
uddannelse

En analyse fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd viser, at 
vi kommer til at mangle 70.000 
håndværkere og andre faglærte 
på arbejdsmarkedet i 2025.
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Per Olesen adm. direktør, Bornholms Andelsmejeri.

”Bornholms Andelsmejeri er i en positiv udvik-
ling. Det er derfor afgørende for vores fremtid, at 
vi får bornholmske unge til at se mulighederne 
for, og fordelene i, at uddanne og arbejde for os.

Mejeristuddannelsen giver fantastiske jobmu-
ligheder både i og uden for mejeriindustrien. 
Mejeristuddannelsen ligger klart i top inden for 
deres fag, og derfor er mulighederne for job og 
karriere i udlandet også til stede. Men vi vil rigtig 
gerne have, at du kommer og arbejder for os!”
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Her forventer vi øget 
efterspørgsel
• Bager og konditor
• Gourmetslagter
• Erhvervsfisker
• Gastronom
• Slagter
• Landbrugsuddannelsen
• Mejerist
• Receptionist
• Tjener

• Handelsuddannelse med specialer

• Industrioperatør
• Industriteknikeruddannelsen
• Karrosseriuddannelsen
• Kranfører
• Køletekniker
• Lastvognsmekaniker
• Maskinsnedker
• Plastmager
• Skorstensfejer
• Tagdækker
• Teknisk isolatør
• Togklargøringsuddannelsen
• Turistbuschauffør
• Vejgodstransportuddannelsen
• VVS-energiuddannelsen
• Værktøjsuddannelsen

Fordelsuddannelser 2019
Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor der i fremtiden forventes et stort 
behov for arbejdskraft - og med særlig gode muligheder for at få praktikplads.

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser

Handel

Teknologi, byggeri 
og transport

Teknologi, byggeri 
og transport forsat

• Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
• Automatik- og procesuddannelsen
• Buschauffør i kollektiv trafik
• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
• Glarmester

Kilde: Undervisningsministeriet 
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Oskar Allermann, VVS-energispecialistlærling, Fl. Svendsen VVS ApS.

”Når jeg er på skole, er der godt fællesskab og 
trygge rammer. Alligevel følger min virksomhed 
med i hvordan det går mig. Det er rart. 

Hos os har vi en lærlingeansvarlig, som sørger 
for, at vi har det godt, både personligt og fagligt. 
Det bedste ved mit arbejde er alsidigheden i ar-
bejdsopgaverne. Jeg får masser af spændende 
udfordringer.”
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har du hørt om 
skolehjem?
Alle landets erhvervsskoler kan tilbyde skole-
hjemspladser - også selvom de ikke selv har et 
skolehjem. 

Der er 45 skolehjem fordelt over hele landet, 
hvor elever, der har mere end fem kvarters 
transporttid til uddannelsen, kan bo. Der er 
dog også andre muligheder for at komme til at 
bo på skolehjem. For eksempel hvis man har 
en uddannelsesaftale, og arbejdsgiver og elev/
lærling er enige om, at det er en god idé at bo 
på skolehjem. 

Alle, som tager en uddannelse inden for dyr 
og landbrug, får tilbud om at bo på skolehjem 
uanset afstand mellem uddannelse og bopæl. 

Og unge, som af forskellige årsager skønnes 
at have en større chance for at gennemføre 
uddannelsen ved at bo på skolehjem, kan 

også søge om optagelse.

Det er gratis at bo på skolehjem, hvis man er 
under 18 år eller har børn. Er man over 18 år 
koster det mellem 499-550 kr. om ugen at bo 
på skolehjem inkl. forplejning. Flere lærlinge 
får betalt opholdet af deres arbejdsgiver, som 
har ret til refusion hos AUB. 

Vil du vide mere om priser og betingelser for 
at bo på skolehjem, skal du tage kontakt til det 
skolehjem, som din søn eller datter overvejer 
at bo på. 

På skolehjem får de unge noget, der minder 
om en forlænget efterskoletid, hvor de kan 
udvikle sig både fagligt og socialt. 

Kilde: www.ditbarnsfremtid.dk
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Michaela Michelle Rønde Andersen, social – og sundhedsassistentelev,  
Bornholms Sundheds– og Sygeplejeskole

”SOSU-uddannelsen er for mig et godt og sik-
kert afsæt til at forfølge min drøm, som er at 
bliver jordemor. Det kræver at jeg læser videre, 
men det er der gode muligheder for, at jeg kan. 

Med en social– og sundhedsuddannelse, åbner 
der sig mange døre. Jeg er sikret praktikplads 
på Bornholm. Bagefter kan jeg stort set få arbej-
de i hele landet, eller jeg kan læse videre. Mulig-
hederne er mange.”
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Der er masser af praktikpladser derude, selv-
om der også er fag, hvor det kan være svært 
at finde en praktikplads. 

Langt de fleste brancher har brug for elever 
og lærlinge, og kommer også i fremtiden til at 
mangle dygtige faglærte. 

På praktikpladsen.dk kan du se, hvor der er 
ledige praktikpladser lige nu. Og husk at er-
hvervsskolerne har mange gode kontakter til 
virksomheder, og kan være en god indgang til 
en praktikplads.

Praktikforløbet har den gevinst, at erhvervs-
uddannede ofte har et job, der venter på dem, 
når de er færdige med uddannelsen. Faktisk 
beholder 8 ud af 10 virksomheder deres lær-
linge efter endt uddannelse.

På businesscenterbornholm.dk kan du se en 
oversigt over tilmeldte virksomheder, deres 
nuværende antal af lærlinge samt deres op-
tag i 2018.

Flere praktikpladser
End du tror...

Hvor finder jeg 
en praktikplads?

Prak t i kp ladsen .dk
E levpor ta len .dk 
E levp lads .dk 
Jobne t .dk 
Nord j yske job .dk 
Job index .dk 
Caree r je t .dk 
cy jobap i . com
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Følg os på Facebook
Praktikpladsgaranti på bornholm

Se stillingsopslag og få de nyeste informationer om erhvervsuddannelserne her.
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Vi SIGER TAK TIL...

www.ditbarnsfremtid.dk
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Vil du vide mere?

Informationsmaterialet er støttet af:

Fonden for 
Beskæftigelsesfremmende 
Initiativer på Bornholm

Rønne Håndværker- 
og Industriforening

kontakt Klaus werner
29 13 47 78 

kw@bornholm.biz

Læs om praktikpladsgaranti Bornholm på  

www.businesscenterbornholm.dk/praktik


