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Om tilvalgsmuligheder på 
erhvervsuddannelser

Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil: 
 
 • styrke dine kompetencer og muligheder for at få job efter uddannelse
 • styrke dine muligheder for at læse videre efter din erhvervsuddannelse 
 • udfordre dig selv på dine mål – en kompetence, som er vigtig hele livet!

Dine tilvalg er muligheder og tilbud, som du kan læse om i denne folder.

Der er en række muligheder for, hvordan du kan opnå faglige kompetencer og studiekompetencer: 

Valgmulighed Faglige 
kompetencer 

Studie-
kompetencer

Grundforløb

1 Valgfag – Støttefag, bonusfag, grundfag og/eller 
erhvervsfag 3, niv. 2

X X

2 Grundfag på højere niveauer X

Hovedforløb

3 Talentspor X

4 Valgfrie uddannelsespecifikke fag på højere 
niveauer

X

5 Valgfag X X

6 Erhvervsrettet påbygning X

7 Skills X

8 Praktik i udlandet (PiU) X

9 Grundfag på højere niveauer X

10 Studierettet påbygning X
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Grundforløb

1. VALGFAG PÅ GRUNDFORLØBET
På grundforløb 1 og på grundforløb 2 kan du vælge mellem forskellige valgfag op til fire ugers varighed. 
Skolen afgør, hvilke af disse fire typer valgfag, der udbydes. Skolen skal udbyde støttefag: 

1) Støttefag – fag, der støtter din boglige eller praktiske læring.
2) Bonusfag – fag, hvor du kan fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger.
3) Grundfag som f.eks. dansk, matematik eller engelsk.
4) Erhvervsfag 3 på højere niveau, herunder fagene arbejdsplanlægning & samarbejde, faglig dokumenta-
tion, faglig kommunikation, innovation og metodelære.

Hvilke valgfag, der bedst kan udfordre dig, er afhængig af dine forudsætninger og ønsker. 

2. GRUNDFAG PÅ HØJERE NIVEAUER 
Du kan vælge at følge et grundfag på et højere niveau end det obligatoriske alt efter dine forudsætninger. 
Grundfagsniveauerne bliver udbudt fra niveau F til C: 

F: Niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøve
E: Niveau svarende til 10. klasseprøve
D: Niveau mellem 10. klasseprøve og gymnasialt C-niveau.
C: Niveau svarende til gymnasialt C-niveau.
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Hovedforløb

3. TALENTSPOR
Du kan vælge at tage din uddannelse på talentspor, hvilket betyder, at udvalgte fag på uddannelsen foregår 
på et højere fagligt niveau. På talentsporet udfordres du, så du går mere i dybden med fagene og du bliver 
bl.a. bedre til at begrunde, kvalitetssikre og evaluere en opgave. Hvis du ønsker talentspor, skal det aftales 
med din virksomhed. Talentspor bliver pt. udbudt på 47 uddannelser. Din skole vil oplyse dig om talentspor 
er en mulighed på din uddannelse. 

4. VALGFRIE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG PÅ HØJERE NIVEAUER
Alle elever har mulighed for at vælge uddannelsesspecifikke fag. De kaldes sådan, fordi de er specifikke for 
den uddannelse, som du går på – i modsætning til grundfagene. Du skal vælge uddannelsesspecifikke fag i 
samarbejde med din virksomhed, så du får den bedst mulige sammenhæng med din praktikoplæring. Du 
får valgskema i løbet af hovedforløbet på din skole før den skoleperiode, hvor fagene udbydes. 

5. VALGFAG
Hvis der er valgfag på hovedforløbet på din uddannelse, skal skolen give dig mulighed for at vælge mellem 
flere valgfag.

6. ERHVERVSRETTET PÅBYGNING PÅ HOVEDFORLØBET 
Du kan vælge bestemte specialefag i op til 4 ugers varighed, hvor du kan gå i dybden med et fagligt emne. 
Påbygningen lægges ud over den almindelige undervisningstid og det skal derfor aftales med din praktik-
virksomhed, om der udbetales løn under skoleundervisningen og om uddannelsestiden skal forlænges 
tilsvarende. Din studievejleder eller kontaktlærer kan informere dig nærmere. 

7. SKILLS
DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for elever på erhvervsuddannelserne. Der udtages elever 
til danmarksmesterskabet gennem regionale mesterskaber. Der afholdes også verdensmesterskaber i Skills. 
Hvis du vil deltage i Skills, får du ekstra undervisning på skolen, også efter skoletid, hvor du træner faglige 
kompetencer som forberedelse til konkurrencerne. Deltagelse skal aftales med din praktikvirksomhed. Det 
er ikke alle uddannelser, der deltager i Skills.

8. PRAKTIK I UDLANDET - PIU
Du kan tage en del af din erhvervsuddannelse i et andet land, fx ved et udvekslingsophold i en virksomhed 
eller på en erhvervsskole under Erasmus+ programmet. Du kan også søge lønnet beskæftigelse i udlandet, 
når du skal i praktik på hovedforløbet, lige som du kan blive udsendt af din virksomhed i forbindelse med 
uddannelsesaftalen. Begge muligheder kaldes for PIU. Læs mere om PIU-ordningen på  www.uvm.dk/
Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Praktik-i-udlandet - eller spørg på din skole om der er en PIU-ko-
ordinator.
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9. GRUNDFAG PÅ HØJERE NIVEAUER
Hvis der udbydes grundfag på dit hovedforløb, kan du lige som på grundforløbet vælge at følge fag på højere 
niveau end det obligatoriske. Grundfagsniveauerne bliver udbudt fra niveau F til C: 

F: Niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøve
E: Niveau svarende til 10. klasseprøve
D: Niveau mellem 10. klasseprøve og gymnasialt C-niveau.
C: Niveau svarende til gymnasialt C-niveau.

10. STUDIERETTET PÅBYGNING PÅ HOVEDFORLØBET
Du kan supplere og udvide din uddannelse med en studiekompetence. Studierettet påbygning kan sammen 
med en afsluttet erhvervsuddannelse give helt eller delvis adgang til erhvervsakademiuddannelser og andre 
videregående uddannelser (visse uddannelser stiller krav, så du må supplere yderligere efter din erhvervsud-
dannelse). Studierettet påbygning kan vare indtil 1 1/2 år som heltidsundervisning. Påbygningen lægges ud 
over den almindelige undervisningstid, og det skal derfor aftales med din praktikvirksomhed, om der 
udbetales løn under skoleundervisningen, og om uddannelsestiden skal forlænges tilsvarende.

Det er forskelligt hvilke muligheder, der er på forskellige skoler 
og på de enkelte uddannelser. 

Spørg på din skole, hvilke muligheder du har i din uddannelse.
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En erhvervsuddannelse er et stærkt valg – du lærer et fag og du tager 
en uddannelse, som både giver dig praktiske og teoretiske kompeten-
cer – og som udvikler dig personligt!

Du kan udfordre dig selv til at blive så dygtig som muligt i løbet af din 
uddannelse uanset om der er noget, du har svært ved, eller om du vil 
være endnu stærkere til noget som du føler dig god til i forvejen.  

• Undervejs i din uddannelse får du mulighed for at vælge mellem   
 forskellige fag, spor og højere niveauer, som giver dig mulighed for   
 at lære og udvikle dig mest muligt. 

• Dine tilvalg er muligheder og tilbud, som du kan læse om i denne   
 folder. De er ikke obligatoriske for at du kan gennem føre en 
 erhvervsuddannelse.

• Som afslutning på din uddannelse kommer du op til den samme   
 svendeprøve og får dermed den samme uddannelse  uanset, hvad   
 du vælger af fag og udfordringer. 

Se på mulighederne og overvej, eventuelt sammen med din lærer eller 
vejleder, hvilke udfordringer der passer til dig i forhold til dine forudsæt-
ninger, ønsker og mål. 
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