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UDDANNELSESMESSEN 2017
��� Til dig i 8. klasse

Før dit besøg på Uddannelsesmessen 2017 skal du vælge 10 spørgsmål, som du skal finde svar på.
Her får du listen med de spørgsmål, du kunne vælge imellem – så:
��� SÆT X VED DE 10 SPØRGSMÅL, DU GERNE VIL HAVE SVAR PÅ
��� BESØG STANDENE, SPØRG OG FÅ SVAR
��� HUSK/SKRIV DE SVAR, DU FÅR.
Svarene skal bruges i klassen efter jeres besøg på Uddannelsesmessen.
Svarene skal også bruges, når du overvejer dit uddannelsesvalg.
SPØRGSMÅL OM ERHVERVSUDDANNELSE/EUD og EUX
Hvad kan man bruge en erhvervsuddannelse til?

 vordan finder man ud af, hvilken gymnasial uddannelse man
H
vil vælge?

Hvad kan man bruge EUX til?

Hvad skal man være god til på en gymnasial uddannelse?

H
 vordan finder man ud af, om man vil vælge en erhvervs
uddannelse?

 vad er de vigtigste forskelle mellem de fire gymnasiale
H
uddannelser?

H
 vordan finder man ud af, om man vil vælge EUX?

 vad er den største forskel mellem en gymnasial uddannelse
H
og folkeskolen?

H
 vordan foregår starten på en erhvervsuddannelse?
H
 vordan finder man ud af, hvilken erhvervsuddannelse man
vil vælge?

Hvordan foregår undervisningen på en gymnasial uddannelse?
Hvordan er det sociale liv på en gymnasial uddannelse?

H
 vad skal man være god til på en erhvervsuddannelse?

Hvad er det sværeste ved at gå på en gymnasial uddannelse?

H
 vad skal man være god til på EUX?

Hvad er det bedste ved at gå på en gymnasial uddannelse?

H
 vad er den største forskel mellem en erhvervsuddannelse
og EUX?

 vordan får man hjælp til at komme videre i uddannelse efter
H
en gymnasial uddannelse?

H
 vad er den største forskel mellem en erhvervsuddannelse
og folkeskolen?

Hvad skal man især være god til på HTX?

H
 vordan foregår undervisningen på en erhvervsuddannelse?

Hvad skal man især være god til på STX og HF?

H
 vordan er det sociale liv på en erhvervsuddannelse?

Hvad er ’et talentprogram’ på en gymnasial uddannelse?

H
 vad er det sværeste ved at gå på en erhvervsuddannelse?

Hvad kan være fordelene ved at have en gymnasial uddannelse?

Hvad skal man især være god til på HHX?

H
 vad er det bedste ved at gå på en erhvervsuddannelse?
H
 vordan får man hjælp til at søge en læreplads?

SPØRGSMÅL TIL ANDRE STANDE PÅ UDDANNELSESMESSEN

H
 vilke erhvervsuddannelser giver bedst mulighed for at få en
læreplads og et job?

Hvad kan man lære på en højskole?

H
 vad er den største forskel mellem grundforløb 1 og
grundforløb 2 i en erhvervsuddannelse?

Hvad kan man lære på en produktionsskole?

H
 vad er den største forskel mellem 10. klasse på en
erhvervsuddannelse og 10. klasse andre steder?

Hvad kan man som ung bruge en fagforening til?

H
 vad lærer man i ’en fagretning’ på en erhvervsuddannelse?
H
 vad lærer man i ’erhvervsfag’ på grundforløb 1 i en
erhvervsuddannelse?
H
 vad kan være fordelene ved at have en erhvervsuddannelse?
I hvilke af de 105 erhvervsuddannelser er der bedst mulighed
for at få job?
SPØRGSMÅL OM GYMNASIALE UDDANNELSER/GYM
H
 vad kan man bruge en gymnasial uddannelse til?
H
 vordan finder man ud af, om man vil vælge en gymnasial
uddannelse?
H
 vordan finder man ud af, hvilken studieretning man vil vælge
på en gymnasial uddannelse?
H
 vordan foregår starten på en gymnasial uddannelse?

Hvad kan man lære på en efterskole?
Hvad kan man lære på VUC?
I hvilke erhverv/job er der gode muligheder for at få en læreplads?
 vad skal man kunne, når man søger læreplads eller job i en
H
virksomhed?
Hvordan søger man en læreplads?
Hvilke slags job bliver der brug for i fremtiden?
Hvilke uddannelser er der til unge i Forsvaret?
 vad er forskellen mellem Søfartens uddannelser og andre
H
uddannelser?
 vad er forskellen mellem Politiets uddannelse og andre
H
uddannelser?
Hvad kan man bruge en sprogskole til?

