Sådan sikres kvaliteten i EUX-elektrikeruddannelsen

Elbranchen har fokus på at rekruttere dygtige fagfolk til en teknologisk krævende branche
– derfor er branchen meget interesseret i at få de dygtige EUX- elever ind i praktik i
virksomhederne, fordi de højner kvaliteten i branchen både under og efter endt uddannelse.
Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen har i forbindelse med arbejdet omkring EUX
elektrikeruddannelsen fået en masse erfaringer. Disse erfaringer viderebringes nu til
erhvervsskolerne, så de kan indgå i deres videre arbejde med såvel driften og udviklingen
af EUX–elektrikeruddannelsen for at give eleverne det bedste uddannelsesmæssige
fundament. Formålet er, at anbefalingerne kan bruges i samarbejdet med erhvervsskoler og
det faglige udvalg til gavn for EUX-elektrikeruddannesen.
1. Det er afgørende, at der sker en visitering af de potentielle EUX- elever, så kun de, der
vurderes til at kunne gennemføre uddannelsen, begynder på uddannelsen.
2. Der skal være fokus på studieteknik og et studiemiljø, der hjælper EUX- eleven til
at indfri uddannelsens krav. Studiemiljøet opnås ved, at der er en vis volumen af elever
i uddannelsen, og studiemiljøet skal tage højde for, at EUX- uddannelsen er et tilbud i
erhvervsuddannelsessystemet og ikke i det gymnasiale uddannelsessystem.
3. Der skal være synergi mellem EUD- delen og EUX- delen af EUX- uddannelsen.
Således skal EUD- og EUX- delene køres integreret, så eleven oplever koblingen mellem
praktik og teori.
4. De lokale undervisningsplaner for EUX- uddannelsen skal være defineret for både
grundforløb og hovedforløb på den enkelte skole.
5. Det anbefales, at skolerne laver en opgavebank med matematik og fysikopgaver til
lærlingene, mens de er i praktik i virksomheden, idet der på skoleopholdene ikke er tid
til at repetere tidligere lært stof. Virksomheden orienteres naturligvis herom.
6. Praktikkonsulenten, der hjælper den unge med at finde en praktikplads, skal
være opmærksom på, at det er en fagligt krævende uddannelse og skal informere
virksomheden om dette, når virksomheden tager en elev i lære.
7. Såfremt der indgås uddannelsesaftale mellem virksomhed og elev inden
grundforløbet, er det vigtigt, at skolen holder kontakt med virksomheden undervejs
for at sikre kompetenceudviklingen mellem skole og praktik.
8. Det er vigtigt, at der afvikles 1-2 ugers praktik i grundforløbet for at bane vejen frem
mod en uddannelsesaftale. TEKNIQ hjælper gerne med markedsføringen af vigtigheden
af praktikpladser over for virksomhederne.
9. TEKNIQ markedsfører behovet for praktikpladser over for virksomhederne i april måned
hvert år og vil gerne have oplysninger fra skolerne om antallet af EUX- elever, der skal
have en praktikplads.
10. EVU stiller markedsføringsmateriale om EUX- uddannelserne til rådighed for skolerne på
www.evu.dk/EUX

