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Tekstdel - Uddannelsesordning for uddannelsen til turistbuschauf-
før 

Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannel-
sesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder uddannelsesordningen yderligere to oversigter samt en 
mulighed for at få oplysninger i Excel. 
 
Disse oversigter findes under ”udskriv uddannelsesordning – efter 2015”, og det er her muligt at få en oversigt over: 

• Fag angivet på speciale og elevtypesamling - Lille oversigt 

• Fagenes mål, resultatform mv., angivet på speciale og elevtypesamling - Udvidet oversigt  

• Oplysninger i Excel. 
 
Bemærk tekstdelens oplysninger er udelukkende angivet i wordformat og videreføres ikke til skolernes it-systemer. 
Oplysninger i den ”lille oversigt” og ”udvidet oversigt” er overført til skolernes it-systemer, og er således de oplys-
ninger, der fremgår af elevens uddannelsesplan. Der bør dog ikke være uoverensstemmelser mellem tekstdelen og de 
øvrige oversigter. 
 
 

1. Ikrafttrædelsesdato 
Uddannelsesordningen træder i kraft den 1. august 2020 
 
Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for uddannelsen til turistbuschauffør i 
henhold til bekendtgørelse nr. 451 af 15. april 2020 om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør. Skolen 
kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse ved uddannelsesordningens udstedel-

se. 
 
 

2. Ændringer 
Der er pr. 1. august 2020 sket følgende ændringer: 
 
Der er oprettet følgende nye fag: 
 
Trin 1, Turistbuschauffør 

• 19339 Kørsel med særlige grupper og med specielle busser (varighed 1,6 uge) 
Faget erstatter nedenstående to fag: 

• 11153 Kørsel med særlige grupper (varighed 1,0 uge) 

• 11165 Kørsel med specielle busser (varighed 0,6 uge) 
 

• 19341 Ren- og vedligehold, fødevarehygiejne turistbus (varighed 1,0 uge) 
Faget erstatter nedenstående to fag: 

• 11136 Ren og vedligholdelse af busser (varighed 0,4 uge) 

• 11172 Fødevarehygiejne for turistbuschauffører (varighed 0,6 uge) 

•  

• 19342 Sundhed, bagagehåndtering, ergonomi, turistbus (varighed 1,0 uge) 
Faget erstatter nedenstående to fag: 

• 5256 Sundhed for chauffører (varighed 0,4 uge) 



  

• 11170 Bagagehåndtering og ergonomi (varighed 0,6 uge) 
 

• 17791 Offentlig servicetrafik 1+2+3 (varighed 1,0 uge) 
Faget erstatter nedenstående tre fag: 

• 11156 Offentlig servicetrafik 1 (varighed 0,2 uge) 

• 11157 Offentlig servicetrafik 2 (varighed 0,4 uge) 

• 11158 Offentlig servicetrafik 3 – handicappede passagerer (varighed 0,4 uge) 

•  

• 19343 Internat forhold, studietur, faglig spec turistbus (varighed 1,0 uge) OBS har taget 0,1 
uge fra VSF 
Faget erstatter nedenstående to fag: 

• 11168 Internationale forhold og studietur (varighed 0,4 uge) 

• 15376 Faglig specialisering turistbuschauffør (varighed 0,5 uge) 
 

Trin 2 Speciale kørselsdisponent 

• 17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse (varighed 1,6 uge)  
Faget erstatter nedenstående to fag: 

• 4749 Kvalitetsstyring og kundeservice (varighed 1,0 uge) 

• 5658 Trafiksikkerhedsledelse (varighed 0,6 uge) 
 
Følgende valgfri specialefag er udgået: 
45371  Kvalitetsstyring i virksomheden 
47120  Brancherettet kørsel med high fidelity-simulator 
47121  Defensiv kørsel og manøvrering med high fidelity simulator 
47122 Energirigtig kørsel – personbefordring med high fidelity simulator 
 
 
Følgende valgfri specialefag er tilføjet på trin 1: 
Ingen 
Følgende valgfri specialefag er tilføjet: på trin 2: 
Ingen 
 
Ændring i fag som skal bestås: 
Der er foretaget ændring i § 6 stk. 7 angående udstedelse af skolebevis, således der nu fremgår: 

• ”Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag”. 
 

Fag i uddannelsen som skal bestås 

Udover fag, hvor andre myndigheder stiller krav om bestået prøve o. lign. (kørekort mv.), skal følgende fag 

bestås: 

Trin 1 Speciale Turistbuschauffør: 
5503  National turistbuskørsel og ny teknologi 
5499 Konflikthåndtering, sprog og kultur 
8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi 
11167  International turistbuskørsel og ledelse af busgrupperejser 
17791 Offentlig servicetrafik 1+2+3 
19339 Kørsel med særlige grupper og med specielle busser 
19341 Ren- og vedligehold, fødevarehygiejne turistbus 
19342 Sundhed, bagagehåndtering, ergonomi, turistbus  
19343 Internat forhold, studietur, faglig spec turistbus 



  

 
Trin 2 Kørselsdisponent 
4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde 
4750 Transportteknisk fremmedsprog 
4751 Transportrelaterede beregninger 
5659 Vejtransportens love og regler 
5661 Logistik og transportledelse 
17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse 
 
Fra 2020 er det blevet fastsat, at en elev/lærling på en erhvervsuddannelse skal tage prøven på et AMU-fag, 
der er valgfrit specialefag. Prøven er en integreret del af arbejdsmarkedsuddannelsen (AMU-faget), også 
når AMU-faget er et valgfrit specialefag på erhvervsuddannelsen. På samme måde, som ved deltagelse i en 
AMU-uddannelse, skal prøven bestås, medmindre skolen har tildelt eleven dispensation for prøvedeltagel-
se. Prøven skal bestås, for at faget kan bedømmes godkendt. AMU som valgfrit specialefag følger EUD-
reglerne i forhold til omprøve og klage over prøver mv. 
 

3. Uddannelsens formål og struktur 
Uddybende beskrivelse af uddannelsens formål og vejledende struktur for eud forløb: 
 

Eksempel på model for en uddannelses struktur: 
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 Trin 1 Turistbuschauffør Kørselsdisponent  

 
For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter som kan findes på: 
https://www.tur.dk/erhvervsuddannelser-(eud)/eud-grafiske-oversigter/ 

 

https://www.tur.dk/erhvervsuddannelser-(eud)/eud-grafiske-oversigter/


  

4. Uddannelsesforløb og fagoversigt 
Uddannelsesforløb: 
På uddannelsen findes følgende uddannelsesforløb:  

• Unge og EUV3 

• Voksne (EUV1 og EUV2) 
 

Standardiserede forløb for elever over 25 år (EUV): 
Elever, der skal gennemføre uddannelsen som EUV spor 2, er fritaget for grundforløbsprøven samt over-
gangskravene i § 3 stk. 2-4, i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til turistbuschauffør (451 af 15. april 
2020) hvis de har relevant erhvervserfaring. Den præcise beskrivelse omkring den relevante erhvervserfa-
ring er fastsat i bilag 1, skema 2, punkt 2. 
 
I de standardiserede forløb for EUV er den obligatoriske minimumsafkortning af varigheden på 10 % 
som hidtil foretaget ved at godskrive alle for faget 5525 ”Køreuddannelse B, 1,5 uge”. Yderligere er der 
reduceret ved at anvende 4-ugers faget 12080 ”Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bus” 
frem for 8-ugers faget 12079 ”Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bus” (som alle u. 25 år skal have). 
 
Fag på højere niveau: 
Følgende fag kan gennemføres på højere niveau end det obligatoriske: 
8287  Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi 
19341  Ren- og vedligehold, fødevarehygiejne turistbus 
11138  Udbud og organisation i kollektiv trafik 
 
Fagoversigt: 

Bagest i uddannelsesordningen fremgår der to skemaer. Skemaerne repræsenterer følgende: 

Skema 1:  Skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb.  

Skema 1 indeholder både informationer om det ordinære- og euv. Talentspor indgår ikke i 
uddannelsen. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende 
fag/praktikmål understøtter. 

 
Skema 2:  Uddannelsesspecifikke fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskre-

vet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start 
planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. 

 
Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår som tidligere nævnt af den 
udvidede oversigt, som ligger under ”udskriv” i uddannelsesordningen. 
 
For så vidt angår eventuelle grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af 
mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. 
 
Euv: For euv elever vil en række fag være afkortet, eller der vil være en ændring i varigheden på de valgfri 
uddannesesspecifikkefag. Fag, der er afkortet på euv, vil fremgå ved, at varigheden for euv elever er angi-
vet i parentes ( ), dette gælder også hvis det er afkortning af de valgfri uddannelsesspecifikkefag. Såfremt 
faget helt udgår for euv vil varigheden være angivet med (0). Er varigheden den samme for alm. elever og 
EUV vil der ikke fremgå en ( ). 
 
 



  

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelse 
Varigheden af uddannelsesaftalen for elever med individuel godskrivning fastsættes af det faglige udvalg 
efter ansøgning. 

 

 

6. Bedømmelse og beviser mv. 
 
Afsluttende prøver: 
Ingen ændring af de hidtidige regler for specialerne.



  

7. Oversigt over fag på hovedforløb (skema 1) 
 
Fagrække for hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb. Bemærk skemaet 
indeholder både informationer om det ordinære-, euv og talentforløbet. Hvert fag er koblet til det eller de 
kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

  

  Skema 1 – Fag på hovedforløb 

 

 

Fag 

Nr. 

Fagnavn Faget bi-

drager til 

følgende 

kompe-

tencemål 

P
r
æ

st
a
ti

o
n

s-
 s

ta
n

d
a
r
d

 

V
ej

le
d

e
n

d
e 

ti
d

 i
 u

g
er

 

T
ri

n
 1

 /
 T

u
ri

st
b

u
sc

h
a

u
ff

ø
r 

T
ri

n
 2

 /
 s

p
ec

ia
le

 K
ø

r
se

ls
d

is
p

o
n

e
n

t 

Antal skoleuger i alt på hovedforløb inkl. grundfag, obligatoriske, valgfri 

og valgfag – euv varighed angives i ( ) 

 
 

28,0 

(22,5) 

15,0 

 

Antal ugers valgfag i alt – euv varighed angives i ( ) 0  0  

Grundfag 

 
5,0  0  

10823 Samfundsfag, niveau F 
 

6 F 1,5 X  

10823 Samfundsfag, niveau E 
 

6 E 1,5 X  

10806  
eller 
10827 

Engelsk, niveau F 
eller 
Tysk, niveau F 
 

9 F 2,0 X  

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( )  

 22,1 (16,6) 13,0 

4747 Ledelse, kommunikation og samar-
bejde 
 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

Avanceret 4,0  X 

4750 Transportteknisk fremmedsprog 
 

29 Avanceret 2,0  X 

4751 Transportrelaterede beregninger 
 

29 Avanceret 1,0  X 

5499 Konflikthåndtering, sprog og kultur 
 

4, 5, 7 Rutineret 1,6 X  

5503 National turistbuskørsel og ny tek-
nologi 
 

1, 17 Rutineret 1,2 X  



  

5522 Køreuddannelse B til personbefor-
dring 
 

1, 17 Uden niveau 1,5 
(0,0) 

X 

(X) 

 

5659 Vejtransportens love og regler 
 

30 Avanceret 2,0  X 

5661 Logistik og transportledelse 
 

30 Avanceret 2,4  X 

6207 Køreuddannelse kategori D-ep 
 

1, 2, 3 Uden niveau 1,8 X  

8287 Brancherettet informations- og 
kommunikationsteknologi  
 

6 Rutineret 1,0 X  

11167 International turistbuskørsel og 
ledelse af busgrupperejse 
 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 
11, 18, 20 

Avanceret 1,4 X  

12079 
 
 

12080 

Grundlæggende kvalifikationsud-
dannelse, bus (kun EUD) eller 
 
Intensiv grundlæggende kvalifikati-
onsuddannelse, bus (kun EUV) 
 

1 Uden niveau 
 
 
Uden niveau 

8,0 
 
 

(4,0) 

X 

 

 

(X) 

 

17791 Offentlig servicetrafik 1+2+3  1, 14,15,16 Rutineret 1,0 X  

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikker-
hedsledelse 

27, 28, 31 Avanceret  1,6  X 

19339 Kørsel med særlige grupper og med 
specielle busser  

1, 2, 4, 13, 19 Avanceret 1,6 X  

19341 Ren- og vedligeholdelse af busser, 
og fødevarehygiejne for turistbus-
chauffører 
 

1, 3, 4 Rutineret 1,0 
 

X  

19342 Sundhed for chauffører, og bagage-
håndtering og ergonomi  

1, 3, 6, 8 Rutineret 1,0 X  

19343 Internationale forhold og studietur 
og faglig specialisering for turistbus-
chauffører  

1-19 Avanceret 1,0 X  

Valgfri uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( )  0,9  2,0  
11155 Mentoruddannelse for buschauffø-

rer 
 

1, 18 Avanceret 1,0 X  

11248 Køreuddannelse Kat. B, 1,5 uge 
 

1, 17 Uden niveau 1,5 X  

15387 Faglig specialisering disponenter 
 

20-30 Avanceret 2,0  X 

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervs-
chauffører 
 

8 Uden niveau 0,2 X  

42851 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker 
 

1, 2, 3, 9 Uden niveau 0,4 X  

43149 Konflikthåndtering for personbefor-
drings chauffører 
 

4, 13, 19 Uden niveau 0,4 X  

44346 Design og automatisering af regne-
ark 
 

2, 10, 11 Uden niveau 0,4 X X 



  

44371 Jobrelateret brug af styresystemer 
på pc 
 

2, 10, 11 Uden niveau 0,4 X X 

44373 Anvendelse af præsentationspro-
grammer 
 

2, 10, 11 Uden niveau 0,4 X X 

44722 Køre- og hviletidsregler 
 

1, 2 Uden niveau 0,3 X  

45080 Energirigtig kørsel 
 

8 Uden niveau 0,6 X  

45075 Brug af diagramark og kontrolappa-
rat 
 

1, 2 Uden niveau 0,2 X  

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsitu-
ationer 

1, 2, 3, 9 Uden niveau 0,6 X  

45261 Kundeservice 
 

1, 4, 5, 9, 
13,14, 15, 16, 

19 

Uden niveau 0,6 X  

45288 Billetering og kundeservice 13, 14, 15, 16, 
19 

Uden niveau 0,6 X  

45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E 
 

1, 17 Uden niveau 2,0 X  

45563 Håndtering af data i virksomhedens 
it-systemer 
 

8 Uden niveau 0,4 X X 

45565 Brug af pc på arbejdspladsen 8 Uden niveau 0,6 X X 

45646 Organisation og samarbejde i trans-
porterhvervene 

2, 8, 10, 12, 18 Uden niveau 0,4 X  

45647 Udvikling og teknologi i transport-
erhverene 

2, 8, 10, 11 Uden niveau 0,4 X  

45917 Praktikvejledning af eudelever / 
lærlige 
 

2, 18 Uden niveau 0,2 X  

46493 Konflikthåndtering 
 

13, 14, 15, 16, 
19 

Uden niveau 0,6 X  

47124 Energirigtig kørsel – personbefor-
dring med low fidelity stimulator. 
 

10, 17 Uden niveau 0,2 X  

47874 Introduktion til offentlig servicetra-
fik 
 

14, 17 Uden niveau 0,2 X  

48104 Befordring af sygdoms- og alders-
svækkede passagerer 
 

15, 16, 17 Uden niveau 0,4 X  

48105 Befordring af fysisk handicappede 
passagerer 
 

15, 16, 17 Uden niveau 0,4 X  

48206 Ajourf. af chauffører i offentlig ser-
vicetrafik 
 

1, 14, 15, 16, 
17 

Uden niveau 0,6 X  

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - 
trin 1 
 

17 Uden niveau 0,4 X  



  

48466 Køreteknik for erhvervschauffører – 
ajourføring 
 

17 Uden niveau 0,2 X  

48652 Kvalifikation til persontransport i 
mindre køretøjer. 
 

1, 17 Uden niveau 2,0 X  

Praktikmål (0 ugers varighed) 
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5308 Benytte systemer t. styring af prod., 
info. 
 

20    X 

5309 Bistå med daglig drift og ledelse 
 

21, 27    X 

5310 Kundeservice og forhandlingsteknik 
 

22, 26     X 

5311 Deltage i kvalitetsstyr. og optime-
ring af   
 

27    X 

12559 Introduktion til virksomheden og 
dennes arbejdsopgaver 
 

1, 2    X  

12562 Medtænke begrebet sundhed ifm. 
Personbefordring 
 

1, 8   X  

12566 Befordre bevægelseshæmmede 
 

14, 15, 16, 17   X  

12573 Kørsel med særlige grupper 
 

1, 2, 18   X  

12641 Personbefordring med stor person-
bil, turist 
 

1, 2, 18    X  

12644 Kommunikere med passagerer, 
turist 
 

7, 13    X  

12647 Kommunikere med passagerer på et 
fremmedsprog 
 

 9   X  

12649 Planlægge og gennemføre national 
turistbustur 
 

1, 2, 18   X  

12650 Udføre den daglige rengøring af 
turistbus. 
 

5   X  



  

12651 Forhandle med leverandør i udlan-
det 
 

9   X  

12652 Gennemfører turistbustur i udlan-
det som enechauffør 
 

1, 2, 11, 13, 18            X  

12653 Gennemføre en international tu-
ristbustur i en 3-akslet turistbus    
 

1, 2, 11, 13, 18, 
19 

  X  

12654 Håndtering af fødevarer 
 

4   X  

12657 Bagagehåndtering 
 

3   X  

 
 

8. Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau 
(skema 2) 

Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, 
har mulighed for dette jf. 
§ 4, stk. 3 og § 40, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget 
på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fag-
betegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan 
ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 

 

 

Skema 2 – Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau 

 
 

9. Eux – den gymnasiale del (skema 3) 
Der er ikke EUX i denne uddannelse. 

 

 

Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard 
for tilvalgt højere ni-
veau 

Vejled-
ende tid 

Obligatorisk præstationsstandard 

8287 Brancherettet informati-
ons- og kommunikations-
teknologi 

 

Avanceret 1,0 Rutineret 

19341 Ren- og vedligehold, føde-
varehygiejne turistbus  

Avanceret 0,4 uge Rutineret 



  

10. Begrebet elevtyper 
Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte ”elevtyper”, 
som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den 
enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er 
angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elev-
type betyder. 
 
I oversigt 2 er angiver hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen 
afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. 
 
Oversigt 1: Elevtyper 
Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. 
 

Elevtype Uddybning 

EU9 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. 

EU9+ Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der 

har en varighed på 20 uger. 

EU9X EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 

EU9X+ EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på 

grundforløbets 2. del. 

EUV1 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil ude-

lukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannel-

se. 

EUV2 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø- bet vil 

bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv 

praktikuddannelse. 

EUV3 Voksenelever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannel-

se for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden 

for de unge. 

EUX EUX 

MEST Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem 

det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. 

 

 PREUD 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæ-

ring på en produktionsskole – efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en 

praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompe- tencer. 

Hovedforløbet gennemføres på normal vis. 

  
 



  

Oversigt 2: Gruppering af elevtype 
Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. 
hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesord-
ningen grupperingen henhører til. 
 

 
Oversigt 2: Gruppering af elevtype   

Nr. Kort betegnelse Betegnelse Elevtype Betegnelse 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3 
Voksenelever fuldt 
forløb, ikke 1. del 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3M EUV3 og mesterlære 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9 
EUD lige efter 9. (10) 
klasse 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+ 
EUD ikke lige efter 9. 
(10) klasse 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+M EU9 + og mesterlære 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9M EU9 og mesterlære 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+P 
EU9 + og produktions-
skolebaseret EUD 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9P 
EU9 og produktions-
skolebaseret EUD 

2 EUV 2 EUV 2 EUV2 
Voksenelever standardi-
seret forløb, ikke 1. del 

2 EUV 2 EUV 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 

3 EUV1 EUV1 EUV1 
Voksenelever uden 
grundforløb og praktik 

4 EUX og EUV3 
Ungdom, EUX og 
EUV3 EUV3X EUV3 og EUX 

4 EUX og EUV3 
Ungdom, EUX og 
EUV3 EU9+X 

EU9+ og EUX ikke lige 
efter 9. (10) klasse 

4 EUX og EUV3 
Ungdom, EUX og 
EUV3 EU9X 

EU9 og EUX lige efter 
9. (10) klasse 

5 EUX og EUV2 EUX og EUV2 EUV2X EUV2 og EUX 

6 EUX og EUV1 EUX og EUV1 EUV1X EUV1 og EUX 

12 EU9+ og GYM EU9+ og GYM EU9+G EU9+ og GYM 

12 EU9+ og GYM EU9+ og GYM EU9+G+M Gym + mesterlære 

13 EUV2 og GYM EUV2 og GYM EUV2G EUV2 og GYM 

13 EUV2 og GYM EUV2 og GYM EUV2G+M 
EUV2 og GYM og 
mester 

14 EUV1 og GYM EUV1 og GYM EUV1G EUV1 og GYM 


