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Brobygning for 9. klasse i uge 46 
Det vigtigt, at du benytter denne mulighed for at blive klogere på ungdomsuddannelserne og dermed 
få et bedre grundlag at vælge ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, da du ikke har haft 
mulighed for at deltage i introduktionskurser i 8. klasse grundet COVID-19. 
 
Ikke-uddannelsesparat eller uafklaret  
Elever i 9. klasse, som er vurderet ikke-uddannelsesparate og elever, som er uddannelsesparate, men 
har behov for afklaring, kan deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. I 2021 
anbefaler vi, at alle elever deltager i brobygning jf. ovenstående afsnit.  
 
Du vil opleve lidt af dagligdagen på institutionerne og få mulighed for at besøge de uddannelser, som 
tilbydes på Bornholm. Uddannelserne er mange og du kan besøge både erhvervsuddannelser og/eller 
de gymnasiale uddannelser. 
 
Det er muligt at vælge to, tre eller fire hold på forskellige dage, som du vil besøge i uge 46 (mandag d. 
15. november – torsdag d. 18. november). Spørg eventuelt din vejleder. 
 
Læs om uddannelserne 
Du kan læse om de mange uddannelsesmuligheder på UddannelsesGuiden – ug.dk. 
 
Erhvervsuddannelserne (eud) varer typisk 4 år +/-. De veksler mellem skole og praktik i virksomheder. 
En del af undervisningen på skolen er praktisk. Man får løn, når man indgår en uddannelsesaftale med 
en virksomhed. Der er gode efteruddannelsesmuligheder, også til de videregående uddannelser. På 
mange erhvervsuddannelser er det også muligt at vælge eux, dvs. at du samtidig med din 
erhvervsuddannelse også tager en gymnasial eksamen. Eux kvalificerer til de videregående 

uddannelser på lige fod med de gymnasiale uddannelser. Eud og eux kvalificerer dertil at søge 
faglært arbejde.  
 
De gymnasiale uddannelser (hf, hhx, htx, stx) varer 2-3 år. Uddannelserne foregår på skoler, 
undervisningen er teoretisk, og der er en del lektier. Derefter er man kvalificeret til at tage en 
videregående uddannelse.  
 
Uddannelsesparat 
Man skal være uddannelsesparat for at starte på en ungdomsuddannelse. Det betyder, at de faglige, 
personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at starte på uddannelsen skal vurderes. Dette 
gøres i et samarbejde mellem skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm.  
 
Tilmelding 
Tilmeld dig på ung.unoung.dk i fanen Brobygning og intro. (Se evt. tastevejledning) 

OBS Sidste frist for tilmelding er søndag den 19. september – herefter er ønsker bindende. 
Når holdene er oprettet vil du få besked af din vejleder. Information om mødetid og –sted mm. hentes 
herefter på ung.unoung.dk 
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