Erhvervsuddannelse
for voksne

Information om uddannelsesmulighederne for voksne over 25 år

Fakta om erhvervsuddannelser for voksne – euv
Med erhvervsuddannelser for voksne (euv) kan voksne over 25 år med relevant erfaring eller tidligere uddannelse
få afkortet sin uddannelse. Uddannelsen sammensættes på baggrund af erfaring og uddannelse og giver
kompetence på samme niveau som erhvervsuddannelsen for unge.
Erhvervsuddannelsen for voksne er som udgangspunkt kortere end den tilsvarende uddannelse for unge.
Realkompetencevurdering (RKV)
Alle over 25 år, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, skal have foretaget en realkompetencevurdering
(RKV) på skolen. Realkompetencevurderingen består både af en samtale og en test og har en varighed fra mellem
en halv og 10 dage, og er en del af den samlede varighed af skoleundervisningen.
Realkompetencevurderingen definerer uddannelsesvejen i euv (euv1, euv2 eller euv3) og afklarer, hvor meget
eleven kan få afkortet uddannelsen. Relevant erhvervserfaring er ordinært arbejde inden for den branche, som
uddannelsen sigter på og inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen.
Tre forskellige euv-forløb
Der findes tre forskellige euv-forløb. Euv1 er for dem med mindst to års relevant erhvervserfaring, euv2 er for dem
med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, og euv3 for dem uden relevant erhvervserfaring eller
uddannelse.
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Virksomheden får lønrefusion
I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn under uddannelsen i
henhold til gældende overenskomst under praktikken og under skoleophold. Virksomheden modtager lønrefusion
under skoleophold og også for RKV fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB.
Lønnen for voksne elever aftales i hvert tilfælde på baggrund af pågældendes hidtidige beskæftigelse og
uddannelse. Virksomheden vil kunne få lønrefusion med forhøjet sats for voksne, hvis der udbetales voksenelevløn.
For yderligere information om mulighederne for lønrefusion henvises til Virk.dk.
Har virksomheden ansatte med ønske om at blive faglært som grafisk tekniker eller mediegrafiker, og som opfylder
kriterierne for at blive euv elev, kan erhvervsskolens virksomhedskonsulent vejlede og hjælpe med det praktiske.
Grafisk Uddannelsesudvalg – inspiration til elever, skoler og virksomheder – www.grafiske-uddannelser.dk

