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GRUNDFORLØB 1 
For dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller er gået ud af skolen sidste 

år. 

 

ADGANGSKRAV  

Der er nogle adgangskrav, du skal opfylde, inden du kan starte på grundforløbet: 

 Du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og 

matematik til afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) 

 Du skal være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. 

 

På Grundforløb 1 skal du starte med at vælge en fagretning. En fagretning 

indeholder en gruppe af uddannelser, som har noget til fælles. 

Når du vælger en fagretning, skal du ikke på forhånd vælge uddannelse. Du skal 

vælge det hovedområde, du tror du kunne tænke dig en uddannelse inden for. 

 

Der findes 4 hovedområder og på EUC Lillebælt har vi uddannelser inden for 

hovedområdet: 

 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 

 

De 2 første uger er introduktion til fagretningen, og derefter skal du beslutte om 

du vil blive i fagretningen eller skifte til en ny. I fagretningen får du en 

grundlæggende faglig viden, og du får kendskab til arbejdsmetoder inden for de 

uddannelser din fagretning dækker.  

   

 

VI TILBYDER FØLGENDE FAGRETNINGER 

 

Træ, Teknik og Transport 

Undervisningen vil være bygget op om temaer/projekter med fokus på uddannelser som 

Personvognsmekaniker, Lageroperatør, Chauffør, Automatiktekniker, Elektriker, Smed, 

Industritekniker, Procesoperatør, Industrioperatør og Tømrer. Projekterne vil være på tværs 

af uddannelser eller rettet mod den enkelte uddannelse. Derudover er der emner så som 

arbejdskultur, arbejdsplanlægning og samarbejde, dokumentation og faglig kommunikation 

samt forhold omkring samfund og sundhed. 

 

 

VARIGHED: 20 uger 

STED:  EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia 

TILMELDING: www.optagelse.dk 

 

Der vil være emner som arbejdspladskultur, arbejdsplanlægning og samarbejde, 

dokumentation og faglig kommunikation samt forhold om samfund og sundhed. Du får 

kendskab til de job, uddannelserne kan føre til, og du lærer om praktikmuligheder. Du skal 

også have grundfaget dansk. 

 

Der er desuden mulighed for at vælge valgfag, som kan eller skal vælges på baggrund af 

dit kommende uddannelsesvalg. Valgfag kan f.eks. være matematik, engelsk eller fysik. 

På EUC Lillebælt har vi flere forskellige fagretninger, men fælles for dem alle er, at de giver 

dig de nødvendige kompetencer, der skal til for at fortsætte på grundforløb 2. Du vil i den 

enkelte fagretning være tilknyttet et hold, som du følger i hele forløbet. 

 

 

  

 


