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EUC Nord er Vendsyssels største erhvervs-
skole med ca. 380 ansatte og en årlig 
omsætning på 250 millioner kroner i 
2019. Vi er en selvejende institution under 
Børne- og Undervisningsministeriet med 
egen bestyrelse. I løbet af et år har vi i alt 
ca. 2.400 årselever.

EUC Nord er fra sommeren 2020 aner-
kendt som UNESCO Verdensmålsskole. 
Vi har arbejdet med verdensmålene siden 
2015, og anerkendelsen betyder, at vores 
indsats nu intensiveres og systematiseres 
yderligere. 

Det giver os alle – ansatte og elever – en 
oplevelse af at være del af noget større, 
der betyder noget både i Vendsyssel og på 
verdensplan. 

Vi påtager sig dermed en vigtig rolle, og 
vi vedkender os ansvaret for at løse vores 
opgave så godt som muligt. Det ligger 
simpelthen i vores DNA.

Vi er en moderne erhvervsskole med at-
traktive uddannelsestiltag, som henvender 
sig til alle, der har appetit på at opnå nye 
færdigheder og ny viden.

Endnu engang, velkommen til EUC Nord.

A. Neil Jacobsen
direktør
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Tekniske og merkantile 
erhvervsuddannelser

Grundforløb og hovedforløb
De tekniske og merkantile erhvervsuddan-
nelser er alle opbygget med grundforløb og 
hovedforløb. Grundforløb 1 varer 20 uger 
og er henvendt til elever, der har færdiggjort 
afgangseksamen fra folkeskolen for mindre end 
1 år siden. Efter Grundforløb 1 går de videre på 
Grundforløb 2, som tager 20 uger og er mere 
fagspecifikt. På Grundforløb 2 starter også alle 
elever, som har forladt folkeskolen for mere end 
1 år siden. Efter grundforløb skal eleverne finde 
en praktikplads, hvor de kan fuldføre deres ho-
vedforløb med et svendebrev. Sideløbende med 
hovedforløbet er eleverne i virksomheds- eller 
skolepraktik. Hele uddannelsesforløbet tager fra 
2 til 4 år, afhængigt af uddannelsen.

I gode rammer
EUC Nord er kendt for sine gode undervisnings-
faciliteter. Vi vedligeholder og udvider konstant 

disse faciliteter og sørger for at have de bedst 
mulige rammer for vores elever. Det gælder 
også menneskeligt, hvor alle elever har en kon-
taktlærer tilknyttet, som de kan benytte gennem 
hele uddannelsen. Desuden har vi en række 
erfarne uddannelses- og erhvervsvejledere, der 
kan guide eleverne.

EUC Nord tilbyder støtte til elever med særlige 
behov og desuden professionel, psykologisk 
rådgivning.

EUX - erhvervsfaglig student
EUC Nord rummer også EUX-uddannelser, som 
består af en faglig teknisk eller merkantil ud-
dannelse kombineret med en række gymnasiale 
fag, som giver studiekompetence på linie med 
andre uddannelser med gymnasial eksamen. 
EUX tager mellem 4 og 5 år alt efter, hvilken 
fagretning man vælger.



EUC Nord tilbyder følgende hovedforløb...
Personvognsmekaniker | Personvognsmontør | Bygningssnedker | Maskinsnedker | Elektriker | Murer | 
Møbelsnedker | Bygningsmaler | Tømrer | Industrioperatør | Ernæringsassistent | Ernæringshjælper | Smed | 
Skibsmontør | Skibsmekaniker | Eventtekniker | Serviceassistent | Detail | Handel | Kontor.

 

EUD/EUX Business
Den merkantile EUD/EUX Business er bygget op 
med de to første år på skole, hvor man opnår 
studiekompetence. Uddannelsen afsluttes med 
2 år i praktik med få ugers skoleophold.

EUS Business - for studenter
For studenter fra gymnasier og hf tilbyder EUC 
Nord den korte, merkantile uddannelse EUS 
Business.



Handelsgymnasium og teknisk gymnasium på EUC Nord er to treårige, erhvervs  relaterede og 
studieforberedende uddannelser: hhx – højere handels eksamen; htx – højere teknisk eksamen. 
De er begge gymnasiale heltids uddannelser med skolestart i august. Skoleåret omfatter 40 
uger, inkl. prøver og eksamen.

Hhx
Hhx er en bredt orienteret, samfundsfaglig ud-
dannelse, som sigter mod videregående uddan-
nelse eller eventuelt job i en virksomhed. Der 
undervises i fag som fx afsætning, samfundsfag, 
sprog og virksomhedsøkonomi. Efter et halvt års 
grundforløb vælger eleverne den studieretning, 
de vil følge de kommende 2 ½ år. De kan vælge 
mellem studieretningerne: Sprog & Kommuni-
kation, Business, Global Markedsføring, Global 
Økonomi og Økonomi & Innovation. På alle 
studieretninger udvikles studiekompetencerne 
med bl.a. erhvervscase på 2. år og internationalt 
område på 3. år. Der er prøver og eksaminer 
gennem alle 3 år.

Hhx er knyttet til de videregående uddannelser 
og erhvervslivet gennem virksomhedsbesøg, 
gæsteundervisere fra virksomheder, og når de 
studerende bruger virksomhederne som cases.
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Handelsgymnasiet hhx &  
Teknisk Gymnasium htx

Htx
Htx er en teknisk, naturvidenskabeligt baseret 
uddannelse, hvor eleverne får kompetencer i 
teknologiske, almene og naturvidenskabelige 
fag. Uddannelsen tager 3 år og er opbyg-
get med et grundforløb på et halvt år og en 
overbygning på 2 ½ år. Eleverne kan på over-
bygningen vælge mellem studieretningerne: 
Naturvidenskab, Bioteknologi, Teknologi og 
Kommunikation.

Udover en solid teoriundervisning er htx især 
kendetegnet ved, at eleverne får mulighed 
for at afprøve teorien i praksis. Fx bygning af 
maskiner, robotter eller avancerede elektroniske 
gadgets. Htx-studiet sigter som hhx mod videre-
uddannelse.

Et stærkt studiemiljø
Da man på htx og hhx er på skolen i de 3 år, ud-
dannelsen varer, opnår man et stærkt sammen-
hold med sine klassekammerater. Oftest er det 
venner for livet, man møder. Det gode sammen-
hold er en stor del af det meget velfungerende 
studiemiljø, der findes på hhx og htx. 

Det hjælper naturligvis også, at skolen afholder 
mange arrangementer, ekskursioner, studieture 
og -rejser og i det hele taget gør noget for at 
skabe de bedste rammer for eleverne.
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Voksenuddannelser 

EUC Nord tilbyder et stort antal er-
hvervsorienterede kurser. Samtidig  
er vi en aktiv sparringspartner i det 
nordjyske erhvervsliv, hvor vi opsøger 
virksomheder om deres uddannelses-
behov. Således er EUC Nord et stærkt 
kort i den regionale erhvervsudvikling 
ved at bidrage med nye kompetencer 
for medarbejdere og borgere.

Skræddersyede kurser
For de virksomheder, der overvejer organisati-
ons- eller medarbejderudvikling, tilbyder EUC 
Nords virksomhedskonsulenter råd og assistance 
mht. at få afdækket og planlagt et udviklings-
forløb. Disse skræddersyede kurser er målret-
tede og arbejdsrelaterede og har ofte en stor 
effekt for virksomheden.

AMU - arbejdsmarkedsuddannelserne
EUC Nord udbyder en bred AMU-kursuspalette 
inden for de tekniske og merkantile fag. Under 
hver fagretning udbydes talrige kurser, og ud-
buddet opdateres stort set dagligt. AMU-kurser 
kan benyttes af både ufaglærte og faglærte. 
De kan vare fra få dage til et forløb over flere 
måneder alt efter fag og undervisningsniveau.
 
Åben uddannelse
EUC Nord tilbyder en række erhvervsrettede 
deltidsuddannelser og enkeltfag. Forløbene 
udbydes både i dag- og aftentimer, og der tages 
store hensyn til kursisternes mulighed for at 
kombinere uddannelse og arbejde. EUC Nord 
tilbyder akademi-merkonom-uddannelsen samt 
enkeltfag.
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EUC Nord tilbyder kurser og efteruddannelse inden for bl.a....
Skibsbygning | Miljø | Svejsning og termisk skæring | Murer | IT | Maling og dekoration | Automatik- og pro-

cesteknik | Service | Auto | Personlig udvikling | Tømrer og snedker | Organisationsudvikling | Mad – kost og 

ernæring | Catering | Medarbejderudvikling | Kvalitet | Teambuilding | Entreprenør | Turisme | Rengøring og 

hygiejne | Kommunikation | Transport | Økonomi | Elektriker.

Omskoling, opkvalificering og indslusning
I samarbejde med offentlige instanser, uddan-
nelsesinstitutioner og private virksomheder 
udbyder EUC Nord særlige kurser, der skal 
opfylde meget specifikke behov. Det kan være 
omskoling af ledige, så de kan opnå kompeten-
cer, som det nordjyske erhvervsliv efterspørger. 
Og det kan være virksomheder, der bruger EUC 
Nords kompetencer til kort uddannelse af en 
stor gruppe medarbejdere.



Skolens mission og kerneaktiviteter retter sig naturligt nok mod udviklingen af Vendsyssel som 
landsdel. Men for at kunne levere de optimale betingelser, udvikler skolen løbende spidskompe-
tencer gennem udviklingscentre, der rækker ud over landsdelen og er på så højt et niveau, at 
det efterspørges nationalt og internationalt. EUC Nord har søsat flere udviklingscentre, fx Hånd-
værkerAkademiet, som har udviklet sig til et udviklingscenter med spidskompetencer inden for 
energioptimering i byggebranchen.

Autobranchens Udviklingscenter
Autobranchens Udviklingscenter opsamler og 
formidler ny viden og teknologi til den skandina-
viske bilbranche, fx i form af undervisningsfor-
løb, kurser, temadage, møder og andre arrange-
menter, der sikrer mulighed for efteruddannelse. 

Kundekredsen består hovedsageligt af store 
danske bilimportører samt en række større og 
mindre automobilkæder.

Autobranchens Udviklingscenter er kendt som 
et fyrtårn for uddannelse i automobilbranchen 
i hele Skandinavien. Det er man i kraft af en 
tårnhøj viden, stærke undervisningsfaciliteter, 
pædagogisk uddannelse samt, at man altid er 
på forkant med udviklingen i bilbranchen og fx. 
allerede nu tilbyder kurser i el og hybrid til et 
gryende marked.
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Udviklingscentre

HåndværkerAkademiet
Håndværker Akademiet handler om udvikling og 
innovation inden for bygge- og anlægsbranchen 
i Danmark. Det er udviklet med samarbejdspart-
nere i erhvervsliv og uddannelsessystemet, som 
medvirker til at definere fremtidens byggeri og 
sætte fokus på håndværkets udvikling og inno-
vation gennem uddannelse.

I efteråret 2020 har HåndværkerAkademiet in-
troduceret restaureringsuddannelsen, som er en 
ny uddannelse, der sigter på at efteruddanne de 
håndværkere, der arbejder med restaurering og 
vedligehold af ældre danske bygninger.
Håndværkerakademiet er blevet til i et samar-
bejde med kommunerne i Vendsyssel og i tæt 
kontakt med virksomhederne.

Kursuscenter Nord
Kursuscenter Nord blev introduceret i foråret 
2020. Den fysiske afdeling holder til på Hest-
kærvej 30 og beskæftiger sig primært med 
undervisning inden for IT, administration, ledelse 
og medarbejderudvikling. 

Kursuscenter Nords hjemmeside kursuscenter-
nord.dk danner rammen for det totale udbud 
af efteruddannelse på EUC Nord. Her kan man 
læse om alle efteruddannelser, inklusiv aka-
demiuddannelser samt de kurser, der ikke er 
AMU-kurser.



EUC Nord
M. P. Koefoeds Vej 10
DK-9800 Hjørring
Telefon +45 7224 6000
info@eucnord.dk
eucnord.dk
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VORES MISSION er at udvikle unge og voksne med hen-
blik på job og videre uddannelse, at bidrage væsentligt til 
udvikling af lokalsamfund og erhvervsliv og at sikre et bredt 
og relevant uddannelsestilbud i landsdelen.

VORES VISION er skabe et spændende og udfordrende 
uddannelsesmiljø, at være en strategisk ressource for 
erhvervslivet, en attraktiv arbejdsplads og en samlende 
uddannelsesinstitution i Vendsyssel.


