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Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en ny toårig ungdomsuddannelse,
hvor du bliver uddannet som erhvervsassistent. Du kan bruge uddannelsen til at søge job
eller til at uddanne dig videre.

Hvem kan komme på KUU?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er et tilbud til dig under 25 år, som har afsluttet

• Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres

9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), og som ikke umiddelbart

• Kompetencegivende undervisning. Størstedelen af værk-

har forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddan-

stedsundervisningen i 2.–4. modul er kompetencegivende

nelse eller gymnasial uddannelse. Det er Ungdommens Ud-

• Dansk og matematik, som er kompetencegivende

dannelsesvejledning (UU) i din bopælskommune, der afgør, om

• Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære

du kan komme ind på uddannelsen.

• Erhvervstræning i en virksomhed

KUU i Aalborg og Himmerland

KUU er forskellige erhvervstemaer

KUU har optag i Aalborg frem til d. 25. januar 2016. KUU Aal-

Du kan vælge mellem følgende erhvervstemaer:

borg/Himmerland dækker kommunerne Mariagerfjord, Rebild,
Vesthimmerland og Aalborg. KUU tilbydes i et samarbejde

Børn unge og ældre

mellem flere uddannelsesinstitutioner i Aalborg og Himmerland. Der samarbejdes med lokale virksomheder om erhvervstræning – en form for praktik. Ved uddannelsens begyndelse
får du tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og sørger for,
at du hele tiden bliver dygtigere.

Varighed
Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år, og den er opdelt i fire dele. Hver del varer seks
måneder, hvor du skiftevis modtager undervisning på skolen
og er i erhvervstræning i lokale virksomheder.

Handel og service
På bagsiden kan du læse mere om temaerne.

Afsluttende prøve
Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du viser, hvad du
har lært igennem uddannelsesforløbet.

Opnåede kompetencer
Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig er-

På 1. modul foregår undervisningen på produktionsskole el-

hvervsassistent inden for dit valgte jobområde. Du får et ud-

ler ungdomsskole. Der er bl.a. introduktion til de valgte bran-

dannelsesbevis, der beskriver hvilke kompetencer, du har op-

cher, vejledning, værkstedsundervisning og erhvervstræning.

nået under uddannelsen.

På 2. – 4. modul foregår undervisningen på erhvervsskoler

Økonomi

med kompetencegivende værkstedsundervisning og kompe-

Hvis du er 18 år og derover, kan du søge SU (Statens Uddan-

tencegivende undervisning i dansk og matematik. Her indgår
også erhvervstræning.
Undervisningen foregår dagligt i tidsrummet 8.00 – 14.00.
I erhvervstræning hos virksomhed følger du arbejdstiden der.

nelsesstøtte)

Tilmelding
Det er din UU-vejleder, der afgør, om du kan komme ind på
uddannelsen og også din UU-vejleder, der står for tilmelding.

Vend
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Vælg det tema, der passer dig:

Børn, unge og ældre

Handel og service

Ønsker du at arbejde indenfor børn-, unge- og ældreområ-

Ønsker du at arbejde indenfor butik, handel og service er

derne er erhvervstemaet Børn, Unge og Ældre det rigtige

erhvervstemaet Handel og service det rigtige valg for dig.

valg for dig. Du vil få mulighed for at arbejde i vuggestuer,

Du vil få mulighed for at arbejde i butikker, på kontorer og

børnehaver, skoler, oplevelsesparker, hjemmehjælp, ple-

kantiner i virksomheder, servicestationer, m.m.

jehjem, handicaphjælper, m.m.
Du får grundlæggende kompetencer inden for bl.a.:
Du får grundlæggende kompetencer inden for bl.a.:

• Salg og kundekommunikation i detailhandlen

• Pædagogiske metoder

• Butiksindretning, priser, økonomistyring, købmands-

• Planlægning af pædagogiske aktiviteter

skab og forretningsforståelse

• Børns kompetenceudvikling

• Opbevaring på lager, finde varer på lager, modtagelse

• Arbejde med ældre

og pakning af varer, m.m.

• Arbejdsmiljø, ergonomi og forflytning

• Produktionskøkkenets maskiner, redskaber og udstyr,

• Førstehjælp

lunt og varmt mad, m.m.
• Daglig rengøring, egnede rengøringsmidler, redskaber
og udstyr, hygiejne, m.m.

Modul 1 afholdes på:
Aalborg Produktionsskole
Sohngårdsholmsvej 51B

Modul 1 afholdes på:

9000 Aalborg.

Lille Vildmose Produktionsskole
Mou Hotel, Lille Vildmose Produktionsskole

AOF Nord Daghøjskolen

Gl. Egensevej 8, Mou

Tinghusgade 3

9280 Storvorde.

9400 Nørresundby.

AMU Nordjylland

SOSU Nord

Sofievej 61

På sporet 8

9000 Aalborg.

9000 Aalborg.
Erhvervstemaet udbydes i et samarbejde mellem
Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland.
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Modul 2 – 4 afholdes på:
Modul 2 – 4 afholdes på:

