Den Kombinerede
ungdomsuddannelse
en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og
giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent
og kan søge job eller fortsætte i en anden uddannelse.

Turisme, kultur og fritid
Børn, unge og ældre
Kommunikation og medier
Mad og sundhed
Byg og bolig
Handel og kundeservice
Dyr, planter og maskiner

!

den Kombinerede
ungdomsuddannelse
(KUU) og KUU Aarhus
Den kombinerede ungdomsuddannelse er opdelt
i fire dele á et halvt års (20 ugers) varighed.
Uddannelsen veksler mellem skolegang, værksteder
og erhvervstræning på en arbejdsplads.
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På KUU Aarhus bliver
du en del af et hold
med 16-18 andre unge,
som uddanner sig
indenfor det samme
erhvervstema som dig

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 2-årig uddannelse for dig, som
gerne vil have en ungdomsuddannelse, men som lige nu ikke er parat til at gå
i gang med gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Med kombineret ungdoms
uddannelse bliver du erhvervsassistent indenfor et fag, og uddannelsen giver dig
grundlag for at søge job. Samtidig får du forudsætninger for at søge ind på en
anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen er SU-berettiget. Vi er i Aarhus en lang
række uddannelsesinstitutioner, der har sammensat en række meget forskellige
tilbud til dig, der søger en uddannelse med både boglige/teoretiske fag og en
hverdag i praksis.

Som elev på KUU deltager
du i tre obligatoriske fag:
Arbejdspladslære, Samarbejdslære
og Erhvervslære.
Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig
grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse. Desuden har
du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde
indenfor dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i
videre uddannelse. Undervisningen tilrettelægges, så teorien
anvendes i praksis, for eksempel som værkstedsundervisning
eller projekter.
Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer
din skole, dine undervisere og de andre elever på dit hold at
kende. Du møder din kontaktperson, der sammen med UU
vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrette
lægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson
udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb. Din kon
taktperson følger dig gennem hele din uddannelse på KUU
Aarhus. Gennem din uddannelse skal du i samarbejde med
din kontaktperson udfærdige en mappe (portfolio), hvori du
præsenterer de kompetencer, du opnår gennem din uddan
nelse på KUU Aarhus.
Undervejs i din uddannelse følger og afslutter du to fag
på D-niveau.

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din
arbejdsmappe (portfolio). Består du prøven, udsteder skolen
et bevis på, at du er erhvervsassistent. Herefter kan du søge
job indenfor dit fag eller fortsætte i en anden ungdoms
uddannelse.
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Turisme, kultur og fritid
Børn, unge og ældre
Kommunikation og medier
Mad og sundhed
Byg og bolig
Handel og kundeservice
Dyr, planter og maskiner

Du kan læse meget mere
om de enkelte tilbud på
www.kuu-aarhus.dk
Du kan læse endnu mere
om // den kombinerede
ungdomsuddannelse //
på www.ug.dk

Erhvervsassistent inden for Turisme, kultur og
fritid (Kulturentreprenør). Aarhus Produktionsskole
i samarbejde med Aarhus Business College.
Næste holdstart: 18. januar 2016

Efter endt uddannelse kan du søge arbejde eller uddanne dig
indenfor projektledelse, pædagogik, teater-og eventteknik ,
undervisning, kunst, musik, kultur m.m.
Kontakt:
Anna Margrethe Andersen // 28935586 // and@aaps.dk
Niels Chr. Simmelsgaard // 25136710 // ncs@aaps.dk

Kulturentreprenør er for dig der ønsker at arbejde med projekt
arbejde, kultur, musik og billedkunst.
Uddannelsen gør dig klar til at udvikle, planlægge og gennem
føre projekter i samarbejde med et kreativt fællesskab. Du får
desuden undervisning og mulighed for fordybelse inden for dit
særlige fagområde - primært musik og billedkunst. Uddannelsen
består af fire dele med fokus på følgende fire projekter: Musikog kunstfestival, velgørenhed og bæredygtighed, kundeopgave
samt selvvalgt projekt.
I løbet af uddannelsen får du mulighed for at komme i praktik
inden for dit specifikke interessefelt, udarbejde et port folio og
skabe spændende musik-, kunst- og kulturprojekter sammen
med andre unge.
Undervejs i din uddannelse får du indføring i projektudvikling,
sociale medier, økonomi, kommunikation, markedsføring, musik,
kunst, antropologi, formidling, proces og projektledelse. Du får
undervisning i dansk og erhvervsøkonomi på D-niveau.
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Erhvervsassistent indenfor Børn, unge og ældre
(Omsorgshjælper). Kompetencehuset i samarbejde
med Århus Social- og sundhedsskole
Næste holdstart: 18. januar 2016

Undervisningen har base på Godsbanen og tilrettelægges så
det skifter mellem teori og praksis på de forskellige områder.
Der vil løbende være ture og ekskursioner til institutioner og
firmaer, der arbejder indenfor området. Du vil i hvert modul
komme i op til otte ugers erhvervstræning i film- og TV-virk
somheder.
Du vil i modtage undervisning i dansk og engelsk, der afsluttes
med eksamen på D-niveau.

Hvis du har et ønske om at arbejde med mennesker i alle aldre,
som måske har særlige behov for støtte og hjælp, er uddan
nelsen til omsorgshjælper lige noget for dig. På uddannelsen
får du grundlæggende viden og praktisk erfaring, som klæder
dig på til at arbejde indenfor pædagogik og pleje. Uddannelsen
er også et springbræt til at søge ind på andre pædagogiske
eller sundhedsfaglige uddannelser.

Kontakt: Rikke Moff Andersson // 22 20 49 62 //
rma@fo-aarhus.dk

Uddannelsen er opbygget om konkrete projekter. Projekterne
munder ud i aktiviteter, som I gennemfører på de forskellige
institutionstyper. I er selv skabende fra projektets start til fuldførelsen. Du får et bredt kendskab til det sociale og pædago
giske område. Vi tager på mange institutionsbesøg og får også
besøg af de professionelle, som fortæller om deres arbejdsliv.
Du får opøvet og trænet dine personlige og sociale kompe
tencer gennem træningsforløb på skolen og i erhvervstræning,
f.eks. på plejehjem, beskyttede værksteder, aktivitetscentre
og daginstitutioner. På uddannelsen gennemgår du hygiejne-,
forflytnings-, og førstehjælpskursus og får bevis for det. I løbet
af uddannelsen gennemfører du fagene dansk og psykologi
på D-niveau.

Erhvervsassistent indenfor Mad og sundhed
Idrætsdaghøjskolen IDA i samarbejde med
Sansestormerne og Tradium
Næste holdstart: 18. januar 2016

Kontakt:
Simon Nielsen // 86 15 96 99 // sn@kompetencehuset.com
Ulla Rasmussen // 86 15 96 99 // ur@kompetencehuset.com

Erhvervsassistent indenfor Kommunikation og
medier (Film og TV funktionsassistent). Daghøj
skolen Gimle i samarbejde med VUC Aarhus
Næste holdstart: 18. januar 2016

Vil du arbejde med eller uddanne dig indenfor personlig pleje,
sund mad i firmakøkkenet, rengøring, catering eller måske i
et fitnesscenter? Så er Mad og Sundhed lige noget for dig. På
uddannelsen får du grundlæggende viden om idræt, ernæring,
personlig fremtræden, psykologi og sundhed. Du vil ligeledes
møde køkkenfagligt arbejde og du vil få undervisning i grund-
læggende teknikker og kundskaber inden for kostlære.
Undervejs i uddannelsen vil der være elementer fra uddan
nelsen til fitnesstræner. Du lærer at tilrettelægge individuelle
træningsprogrammer til centrets medlemmer, og du lærer at
rådgive og vejlede medlemmerne om træning, så de træner
på en forsvarlig og korrekt måde.

Uddannelsen som erhvervsassistent i kommunikation og me
dier (Film og TV funktionsassistent) er for dig, der brænder for
film og TV. Uddannelsen har fokus på tilegnelse af færdigheder,
der kan give beskæftigelse som assistent indenfor film- og
tv-området. Efter endt uddannelse vil du kunne arbejde som
eksempelvis runner, belysningsassistent, boomer, klippeassist
ent, produktionsassistent og andre tekniske funktioner indenfor
Film- og TV-branchen. Du kan ligeledes søge ind på relaterede
filmuddannelser.

side 5

●

Den kombinerede ungdomsuddannelse

Undervisningen er integreret med de øvrige aktiviteter på
uddannelsen, og vi tilstræber en aktiv og praktisk læringsform.
Sammen med de andre på holdet skal du selv være fysisk aktiv,
så du kommer i god fysisk form. Du skal tage hygiejnebevis og
førstehjælpskursus. Sideløbende er der undervisning i dansk
og matematik, som forventes afsluttet på D–niveau.

Uddannelsen består af kurser på Aarhus Tech, erhvervstræning
samt undervisning i arbejdsrettede fag. Du skal også have dansk
og matematik, der skal afsluttes på D-niveau. På Aarhus Tech
skal du deltage i korte kurser som en del af uddannelsen. Her
får du konkret håndværksmæssig viden og praktiske færdighed
er. Erhvervstræningen foregår på en virksomhed, hvor du sam
men med de andre kolleger på arbejdspladsen løser forskellige
praktiske arbejdsopgaver. På arbejdspladsen lærer du på den
måde, hvordan hverdagen foregår og hvilke arbejdsopgaver,
der er inden for det byggeområde, du har valgt.

Kontakt: Lars Lerche // 22 18 65 27 // ll@idaa.dk

Erhvervsassistent indenfor Børn, unge og ældre
Egå Produktionshøjskole i samarbejde med
SOSU Aarhus
Næste holdstart: August 2016

Kontakt: Anja Bendixen // 26 81 75 07 // anbe@aof.dk

Børn, unge og ældre-linien er for dig, der gerne arbejde eller
forberede dig til videreuddannelse indenfor Børn, unge og
ældreområdet. Du brænder for at arbejde med mennesker, og
du har lyst til en uddannelse, hvor du efterfølgende kan få et
arbejde eller videreuddanne dig til eksempelvis pædagog
eller SOSU-hjælper.
Din hverdag vil primært foregå på Aarhus Social- og Sundheds
skole og i kortere perioder på Egå Produktionshøjskole. Du skal
arbejde med temaer og fag udviklet til uddannelsen suppleret
med faglige elementer fra Social– og Sundhedsskolen, f.eks.
Kend dig selv, Koordination og motorik, Fysisk træning, Musik
og bevægelse, Teambuilding, Anatomi og fysiologi, Arbejds
miljø, Kommunikation og Børns udvikling. I løbet af de to år,
som uddannelsen varer, kommer du i selvvalgt erhvervstræning
i mindst 16 uger. Du skal også deltage i undervisning i dansk
og matematik, der skal afsluttes på D-niveau.

Erhvervsassistent indenfor Handel og kundeservice
(Handelspilot). Gøgler Produktionsskolen i sam
arbejde med Århus Social- og Sundhedsskole, Kaospiloterne og Aarhus Business College
Næste holdstart: August 2016

Kontakt: Karsten Larsen // 20 66 29 83 // kl@egaaphs.dk

Handel og kundeservice-linien er for dig, der gerne vil arbejde
med handel af enhver art eller har et ønske om på sigt at starte
din egen virksomhed. Efterfølgende kan du arbejde indenfor
detail-, engros- og servicevirksomheder, men også i virksomhed
er i oplevelseserhvervene og i hotel- og restaurationsbranchen.
Du kan også videreuddanne dig indenfor branchen.

Erhvervsassistent indenfor Byg og bolig
AOF Daghøjskole i samarbejde med Aarhus Tech
Næste holdstart: August 2016
Byg- og Bolig-linjen retter sig mod en uddannelse inden for
bygge- og boligfagene. Du skal vælge linjen, hvis du har lyst til
en uddannelse som erhvervsassistent inden for eksempelvis
bygnings- og anlægsområdet eller inden for malerarbejde,
tømrerarbejde, murerarbejde, stilladsarbejde, brolæggerarbejde
eller montage.
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Uddannelsen består af undervisning i blandt andet handel,
markedsføring, event, kundepleje, idéudvikling, eventsalg og
markedsføring samt erhvervstræning efter eget valg. Du vil
ligeledes lære om projektkoordinering, idéudvikling og
igangsætteri.
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Du skal også deltage i undervisning i Afsætning og dansk, der
skal afsluttes på D-niveau. Desuden skal du tage førstehjælps
kursus og hygiejnebevis.

rutinepræget arbejde, optræden og undervisning, workshops,
guidning og projektarbejde inden for kultur, idræt og turisme.
Du får desuden grundlæggende viden om planlægning og
afvikling af workshops og mindre begivenheder. Efter endt
uddannelse kan du søge arbejde eller uddanne dig indenfor
børn og unge, idræt, fritid, kultur og turisme.

Kontakt: Helene Andersen // 21 17 57 43 //
helene@goglerskolen.dk

Erhvervsassistent indenfor Kommunikation
og medier (Teknologiformidler)
Kompetencehuset i samarbejde
med Byhøjskolen, Aarhus Tech og VUC
Næste holdstart: August 2016

Undervejs i din uddannelse får du indføring i streetkultur,
dans, hip-hop, break, rap, nycirkus, og scenekunst. Du lærer at
undervise og arrangere workshops og du får undervisning i
pædagogik og psykologi, børn og unge, Salg og Service, event
og projektarbejde. Du får førstehjælpskursus og hygiejnebevis,
og du skal følge undervisning i fagene Samfundsfag og Dansk
på D-niveau.

Teknologiformidler-linien er for dig, der kan lide at lege, ud
forske og arbejde innovativt med ny teknologi. Du får viden
om at opbygge trådløse netværk og designe installationer,
hvor video, lyd, lys og robotteknologi arbejder sammen.
Du lærer at programmere mikroprocessorer, bygge computere,
lave storskærmsproduktioner, videokonferencer og live
streaming til internettet.
Når du har gennemført uddannelsen kan du arbejde eller
videreuddanne dig indenfor eksempelvis IT, eventteknik,
scenografi, lysshow, tv- og lydteknik.

Kontakt: Helene Andersen // 21 17 57 43 //
helene@goglerskolen.dk

Erhvervsassistent indenfor Dyr, planter og maskiner
Jordbrugets UddannelsesCenter
Næste holdstart: Januar 2017
Uddannelsen som erhvervsassistent indenfor Dyr, planter og
maskiner er for dig, der har en bred interesse for landbrug og
gartneri. Uddannelsen har fokus på tilegnelse af færdigheder,
der kan give beskæftigelse inden for branchen, eller kompe
tencer til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse
inden for Landbrug og Gartneri. Med en erhvervsuddannelse
inden for landbrug og gartneri kan man finde beskæftigelse som
dyrepasser ved produktionsdyr, jordbrugsmaskinfører, landmand
og gartner i væksthus, på friland og anlæg.

Undervisningen på Teknologiformidler er modulopbygget og
produktionsorienteret, hvor det er produktet, der sætter rammen for det, du skal lære. Produktet kan for eksempel være en
digital informationstavle i et indkøbscenter eller en interaktiv
ruminstallation i et bibliotek, hvis formål er at skabe opmærk
somhed omkring en event.
Du skal også deltage i undervisning i Engelsk og Dansk, der
skal afsluttes på D-niveau.

Du får base på Jordbrugets UddannelsesCenter og undervejs i
uddannelsen tages de praktiske faciliteter i brug. Du kommer
til at prøve det hele i gartneriet, væksthuset, anlæg, landbruget,
de tropiske anlæg og jordbrugsmaskiner og værksteder. Du vil
modtage undervisning i dansk og matematik, som afsluttes med
eksamen på D-niveau. Herudover får du undervisning i Arbejds
miljø og ergonomi, Planter, dyr og teknik samt Samfund og sundhed. Du skal ligeledes tage traktorkørekort.

Kontakt: Nis Peter Nissen // 86 15 96 99 // 41 19 85 23 //
npn@kompetencehuset.com

Erhvervsassistent indenfor Turisme, kultur og fritid
(Kulturpilot). Gøgler Produktionsskolen i samarbejde
med Idrætsdaghøjskolen IDA, Århus Social- og
Sundhedsskole og Aarhus Business College
Næste holdstart: August 2016

Kontakt: Flemming Nielsen // 30 36 05 68 // fn@ju.dk

Erhvervsassistent indenfor Turisme, kultur & fritid er for dig, der
ønsker at arbejde indenfor kulturlivet, foreningslivet, idræt og
turisme i bred forstand. Uddannelsen gør dig klar til at varetage
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Kontakt og yderligere information
KUU Aarhus
Århus Produktionsskole
Katrinebjergvej 113
8200 Aarhus N
KUU-uddannelsesleder // Stine Snede Villumsen
Mail // ssv@aaps.dk
Telefon // 41 90 36 69
KUU Aarhus starter hold i januar og august.
Du kan optages på KUU Aarhus, hvis
●

●

●


d u endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
du e r motiveret for uddannelse
du er under 25 år og har afsluttet grundskolen

KUU Aarhus er et samarbejde mellem //
Kompetencehuset // Byhøjskolen // IDA Idrætsdaghøjskole // AOF Daghøjskole // Egå Produktionshøjskole //
Gøgler Produktionsskolen // Århus Produktionsskole // Daghøjskolen GIMLE // Jordbrugets UddannelsesCenter //
Aarhus Tech // Århus Social- og Sundhedsskole // Sansestormerne // Kaospiloterne // Aarhus Business College //
Tradium // VUC Aarhus // og en lang række århusianske virksomheder.

Tilmelding
Kontakt din UU-vejleder eller KUU Aarhus, hvis du ønsker at starte på uddan
nelsen. Det er din UU-vejleder, der vurderer, om KUU er den rette uddannelse
for dig. Er du i tvivl om, hvem din UU-vejleder er, kan du finde vedkommende på
www.minvejleder.dk
Økonomi // Det er gratis for dig at gå på KUU Aarhus.
Uddannelsen er SU-berettiget.

www.kuu-aarhus.dk // Facebook: KUU Aarhus

Layout Aarhus Produktionsskole // oktober 2015

Kontakt

