BILAG D

Vejledningstekster for erhvervsassistenterne
– Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland

Erhvervsassistent i Håndværk & Produktion
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Håndværk & Produktion indeholder meget
praktisk arbejde og kun lidt teori - og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver
indenfor et håndværksfag eller produktionsområdet.
En stor del af undervisningen foregår på et håndværksværksted, og du kommer til at løse en
masse gode opgaver med værktøj, gode materialer og dine hænder. Du kommer også til at
arbejde med praktiske projekter sammen med andre – det er noget, som virkeligt bliver til noget!
Du får undervisning i Dansk og Matematik - på en god måde, så du kan bruge det i dit arbejde og
blive dygtigere. Og en del af tiden vil du være i erhvervstræning hos en håndværks- eller
produktionsvirksomhed, så du prøve, ”hvordan det fungerer i virkeligheden”.
Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles
undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.
Uddannelsen giver brede erhvervskompetencer inden for håndværk og produktion og du får titlen:
Erhvervsassistent i Produktion & Håndværk. Der er også mulighed for at fortsætte i anden
uddannelse.
Du får SU under uddannelsen.
For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse.

Fakta
Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Håndværk & Produktion
Titel: Erhvervsassistent i Håndværk & Produktion
Type: Ungdomsuddannelse
Varighed: op til 2 år
Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
Økonomi: SU

Erhvervsassistent i Børn, Unge & Ældre
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Børn, Unge & Ældre indeholder meget praktisk
arbejde og kun lidt teori - og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver indenfor børn,
unge og ældreområdet.
En stor del af undervisningen foregår på et værksted, der arbejder rigtigt meget med mennesker,
og du kommer til at planlægge og udføre en masse aktiviteter, som gavner andre og spreder
glæde. Du kommer også til at arbejde med praktiske projekter sammen med andre – det er noget,
som virkeligt bliver til noget! Du får undervisning i Dansk og Matematik - på en god måde, så du
kan bruge det i dit arbejde og blive dygtigere. Og en del af tiden vil du være i erhvervstræning hos
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en institution eller virksomhed, der arbejder med børn, unge eller ældre, så du prøve, ”hvordan
det fungerer i virkeligheden”.
Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles
undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.
Uddannelsen giver brede erhvervskompetencer inden for børn, unge og ældre og du får titlen:
Erhvervsassistent i Børn, Unge & Ældre. Der er også mulighed for at fortsætte i anden uddannelse.
Du får SU under uddannelsen.
For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse.

Fakta
Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Børn, Unge & Ældre
Titel: Erhvervsassistent i Børn, Unge & Ældre
Type: Ungdomsuddannelse
Varighed: Op til 2 år
Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
Økonomi: SU

Erhvervsassistent i Mad & Sundhed
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Mad & Sundhed indeholder meget praktisk
arbejde og kun lidt teori - og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver indenfor
køkken og ernæring.
En stor del af undervisningen foregår i et køkken og du kommer til at løse en masse gode opgaver
med gode redskaber, ordentlige fødevare og dine hænder. Du kommer også til at arbejde med
praktiske projekter sammen med andre – det er noget, som virkeligt bliver til noget! Du får
undervisning i Dansk og Matematik - på en god måde, så du kan bruge det i dit arbejde og blive
dygtigere. Og en del af tiden vil du være i erhvervstræning hos en institution eller virksomhed, der
arbejder med mad, så du prøve, ”hvordan det fungerer i virkeligheden”.
Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles
undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.
Uddannelsen giver brede erhvervskompetencer inden for mad og sundhed og du får titlen:
Erhvervsassistent i Mad & Sundhed. Der er også mulighed for at fortsætte i anden uddannelse.
Du får SU under uddannelsen.
For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse.

Fakta
Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Mad & Sundhed
Titel: Erhvervsassistent i Mad & Sundhed
Type: Ungdomsuddannelse
Varighed: OP til 2 år
Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
Økonomi: SU
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Erhvervsassistent i Oplevelser, Markedsføring & Service
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Oplevelser, Markedsføring & Service indeholder
meget praktisk arbejde og kun lidt teori - og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver
indenfor handel, turisme, servicefagene eller fritid – her er mange muligheder.
En stor del af undervisningen foregår på værksteder, der arbejder med service, handel, events,
kvalitet, temaer og kundefokus, så du kommer til at løse mange praktiske opgaver, som er vigtige
for oplevelsesindustrien, handel og servicefagene . Du kommer også til at arbejde med praktiske
projekter sammen med andre – det er noget, som virkeligt bliver til noget! Du får undervisning i
Dansk og Matematik - på en god måde, så du kan bruge det i dit arbejde og blive dygtigere. Og en
del af tiden vil du være i erhvervstræning hos en turistvirksomhed, butik, hotel, forening,
handelsvirksomhed, kulturinstitution eller tilsvarende, så du prøve, ”hvordan det fungerer i
virkeligheden”.
Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles
undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.
Uddannelsen giver brede erhvervskompetencer inden for handel, turisme, fritid – oplevelser og
service og du får titlen: Erhvervsassistent i Oplevelser, Markedsføring & Service. Der er også
mulighed for at fortsætte i anden uddannelse.
Du får SU under uddannelsen.
For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse.

Fakta
Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Oplevelser, Markedsføring & Service
Titel: Erhvervsassistent i Oplevelser & Service
Type: Ungdomsuddannelse
Varighed: Normalt 2 år
Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
Økonomi: SU

Erhvervsassistent i Grønt & Jordbrug
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Grønt & Jordbrug indeholder meget praktisk
arbejde og kun lidt teori - og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver indenfor det
grønne område eller jordbrug.
En stor del af undervisningen foregår i et værksted, der både arbejder med jorden og i drivhuse,
så du får hænderne godt ned i mulden eller op i træerne og udfører praktiske opgaver, der
gavner. Du kommer også til at arbejde med praktiske projekter sammen med andre – det er
noget, som virkeligt bliver til noget! Du får undervisning i Dansk og Matematik - på en god måde,
så du kan bruge det i dit arbejde og blive dygtigere. Og en del af tiden vil du være i
erhvervstræning hos en virksomhed inden for det grønne område eller hos en
jordbrugsvirskomhed, så du prøve, ”hvordan det fungerer i virkeligheden”.
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Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles
undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.
Uddannelsen giver brede erhvervskompetencer inden for grønt og jordbrug og du får titlen:
Erhvervsassistent i Grønt & Jordbrug. Der er også mulighed for at fortsætte i anden uddannelse.
Du får SU under uddannelsen.
For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse.

Fakta
Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Grønt & Jordbrug
Titel: Erhvervsassistent i Grønt og Jordbrug
Type: Ungdomsuddannelse
Varighed: Op til 2 år
Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
Økonomi: SU

Erhvervsassistent i Kommunikation & Medier
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Kommunikation & Medier indeholder meget
praktisk arbejde og kun lidt teori - og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver
indenfor kommunikation og medier.
En stor del af undervisningen foregår på et medieværksted, hvor du kommer til at arbejde med
mange forskellige typer medieopgaver og klare kundeordrer. Du kommer også til at arbejde med
praktiske projekter sammen med andre – det er noget, som virkeligt bliver til noget! Du får
undervisning i Dansk og Matematik - på en god måde, så du kan bruge det i dit arbejde og blive
dygtigere. Og en del af tiden vil du være i erhvervstræning hos en virksomhed, der arbejder med
kommunikation og medier, så du prøve, ”hvordan det fungerer i virkeligheden”.
Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles
undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.
Uddannelsen giver brede erhvervskompetencer inden for kommunikation og medier og du får
titlen: Erhvervsassistent i Kommunikation & Medier. Der er også mulighed for at fortsætte i anden
uddannelse.
Du får SU under uddannelsen.
For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse.

Fakta
Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Kommunikation & Medier
Titel: Erhvervsassistent i Kommunikation & Medier
Type: Ungdomsuddannelse
Varighed: Op til 2 år
Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
Økonomi: SU
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