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Erhvervspædagogik i EUD 10

• EUD 10 - et attraktivt tilbud til eleverne i de ældste klasser. 
• EUD 10 - en god skoleoplevelse, hvor eleverne i meningsfulde fællesskaber  

modnes og udvikles. 
• EUD 10 - motiverer eleverne og giv dem mod på erhvervsuddannelse.
• Undgå at EUD 10 bliver til et opsamlingssted for primært svage elever.

Omdrejningspunktet for succes er at lærerne kan gennemføre en praksisnær og aktiverende undervisning 
i forhold til erhvervsuddannelserne. Den tager afsæt i erhvervsskolereformens intention, nemlig at er-
hvervsfagene skal spille sammen med dansk, matematik og sprog i en praksisnær og tydelig undervisning, 
og at fagene skal kunne anvendes til noget i forhold til erhvervene. Fx at matematik har tydelig sammenhæng 
med byggefaget eller andre erhverv. Indhold og struktur skal tænkes sammen på en ny måde. 
Der skal bruges eksempler, cases, projekter, organisationsformer, der henter sin inspiration og energi i 
erhvervsuddannelserne univers og de erhverv, som uddannelserne uddanner til.

En konkret praksisnær undervisning slår flere fluer med et smæk
• Den motiverer eleverne
• Den aktiverer eleverne
• Den gør læringen mere effektiv

En tydelig og god praksis tegner konkrete billeder af erhvervsuddannelserne og forbereder eleverne til en god 
start på erhvervsuddannelserne.
Gode læringsvaner kan overføres til undervisningen uden for EUD 10 og praksisnær undervisning kan skabe 
god udvikling for hele grundskolen. 

EPUC har flere årtiers erfaring med praksisnær uddannelse og undervisning af lærerne på erhvervsuddannel-
serne. Vi ved, hvad der rører sig i erhvervsuddannelserne, og vi kender lærerne og eleverne. 
Vi kan være fødselshjælpere til lærernes udvikling af en praksisnær undervisning.

Der er  flere måde at gribe kompetenceudviklingen an på; sparring af lærerne, undervisningsobservationer, 
hjælp til didaktisk planlægning og metodeudvikling, oplæg om erhvervsuddannelserne. 
Vi kommer gerne til en uforpligtende samtale med jer om konkrete, fleksible udviklingsforløb for lærerne.
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