EUX

DYREPASSER

Grøn uddannelse

- ét skridt foran!

Mere end bare en dyrepasseruddannelse
Er du i tvivl, om du skal tage en erhvervsuddannelse eller gå den gymnasiale vej? Drop tvivlen og tag en eux.
Med eux får du både en dyrepasseruddannelse og en erhvervsfaglig
studentereksamen - det giver dig bedre muligheder for at tage en videregående uddannelse bagefter.
Du kan starte uddannelsen på Landbrugsskolen Sjælland i Høng og
færdiggøre den på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.

Hvem er eux for?
• Eux er for dig, der elsker at bruge hovedet, samtidig med at du har
hænderne dybt begravet i dit arbejde.
• Eux er for dig, der vil have mulighed for at læse videre til fx jordbrugsteknolog eller på andre videregående uddannelser.
• Eux er for dig, der vil have en stærk uddannelse og gøre karriere.
• Eux er for dig, der gerne vil prøve tingene ude i den ”virkelige” verden og gerne vil være en del af dyrepassererhvervet.
• Eux er for dig, der måske en dag vil være selvstændig eller leder i en
virksomhed.
• Eller noget helt andet ...

Eux-uddannelsen til dyrepasser

Adgangskrav på eux
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og min. 02 i gennemsnit i dansk og matematik.
Du skal være motiveret og målrettet, og du må ikke have vanskeligheder
med at læse og indlære.

Uddannelsen
Målet med uddannelsen er at opnå kompetencer som faglært dyrepasser
inden for ét af følgende specialer:
• Forsøgsdyr
• Dyr i zoologiske anlæg. Hovedforløbet tages på Hansenberg i Kolding
• Hestemanager
Desuden får du en erhvervsfaglig studentereksamen, dvs. gymnasiefag.

Uddannelsens varighed
Uddannelsens samlede varighed er inkl. grundforløbet fra 3 år og 6
mdr. til 4 år og 3 mdr. afhængig af din baggrund.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb med
indbyggede gymnasiefag.
Grundforløb
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40
uger og er delt i grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2).
Ellers starter du direkte på grundforløb 2, hvilket kræver, at du har
dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, før du starter.
På grundforløbet er undervisningen i de grundlæggende fag helhedsorienteret og afsluttes med praksisprojekt og en eksamen.
Sideløbende får du også undervisning i gymnasiale fag. På grundforløb
1 har du dansk C, engelsk C og samfundsfag C, mens du på grundforløb 2 har kemi C, matematik C og biologi C.

Eux-uddannelsen til dyrepasser

Det er ikke et krav, at have en læreplads for at starte på grundforløbet.
Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til SU (se www.su.dk). Bor du mere
end 75 min. fra skolen med offentlig transport, er der mulighed for, at
bo på skolehjem. Kontakt vejledningen i Høng.
Hovedforløb
For at starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med
en virksomhed, der er godkendt til at have dyrepasserelever på det
speciale, du har valgt. Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder i
virksomheden og skoleperioder.
På skoleforløbene arbejder du videre med de erfaringer, du har fået i
praktikken, og alt det, du lærte på grundforløbet. Du har uddannelsesspecifikke fag (dyrehold, dyrekroppen, smittebeskyttelse, zoologi og
biodiversitet, dyrevelfærd og dyreadfærd m.fl.). Desuden er der specialefag og valgfri fag.
Gymnasiefagene fortsætter, og du har dansk A, biologi B, engelsk B,
erhvervsøkonomi C, fysik C, kemi B og matematik B. Større skriftlig
opgave og eksamensprojekt samt følgende valgfag: fysik B, matematik
A samt et valgfag på C-niveau.
Skoleundervisningen på hovedforløbet udgør 62 uger fordelt på to til
tre skoleperioder.
Du får løn under hovedforløbet, både når du er på lærepladsen, og når
du er i skole.

Lærepladsen
Som dyrepasser kan du uddanne dig inden for forsøgsdyr og dyr i zoologiske anlæg, dyrehandel og heste. Din læreplads skal være godkendt
af Det Faglige Udvalg www.judd.dk.
Du kan også komme i lære i udenlandske virksomheder, som dog skal
godkendes af Roskilde Tekniske Skole, inden du kan starte. Spørg skolens internationale koordinator eller i vejledningen.

Elev på eux
På grundforløbet vil du være elev på Landbrugsskolen i Høng, hvor du
vil have de fleste gymnasiefag på Høng Gymnasium og HF.
På hovedforløbet vil du være elev på Vilvorde i Roskilde, hvor gymnasiefagene kører i samarbejde med HTX Roskilde.
Som eux-elev på Roskilde Tekniske Skole møder du en masse eux-elever fra andre uddannelser fx landmænd, elektrikere og tømrere. Du laver projekter på tværs af uddannelserne og lærer derved at samarbejde
med andre faggrupper. Du kommer på introtur og andre ekskursioner,
du deltager måske i elevcafeen og medvirker i skolens arrangementer.

Nyttige links

www.rts.dk
www.judd.dk
www.lærepladsen.dk
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Gymnasiefag på eux-uddannelsen

Vilvorde

Finderupvej 8, 4270 Høng
Kontakt vejledningen:
mandag-torsdag kl. 9.00-11.45
telefon 25 74 03 16 / 46 300 400

Køgevej 131, 4000 Roskilde
Kontakt vejledningen:
telefon 46 300 400
mail: ue-vil@rts.dk
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Se mere på www.rts.dk
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