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Gymnasieuddannelserne
STX, HHX, HTX og HF har få-
et en ny bror ved navn EUX. 

Bogstaverne står for
ErhvervsUddannelse med
Xamen. Ideen i den nye ud-
dannelse, som Aarhus Tech
lancerer til august, er at ele-
verne kan få både svendebrev
og studenterhue i den
samme uddannelse. 

EUX kombinerer en prak-
tisk erhvervsuddannelse
med praktikophold i en virk-

somhed med teoretiske fag
på gymnasieniveau.

Det betyder, at eleverne
efter at have gennemført en
EUX-uddannelse kan stå
med både et svendebrev som
elektriker og en studenter-
eksamen med adgang til en
videregående uddannelse.

Bedre sammenhæng
»EUX er et supertilbud til de
unge, der er i tvivl om, hvor-
vidt de skal vælge gymnasiet
eller en faglig uddannelse.
Med den nye EUX får de et
godt springbræt til f.eks. at
blive ingeniør eller arkitekt.
EUX kan være med til at ska-
be en bedre sammenhæng
mellem erhvervsuddannel-
serne og de videregående ud-

dannelser og dermed også
give virksomhederne et løft,«
siger Annette E. Lauridsen,
direktør på Aarhus Tech.

Uddannelsens længde af-
hænger af den erhvervs-
uddannelse, man ønsker. Er
der f.eks. tale om en fireårig
elektrikeruddannelse, skal
der lægges et halvt år til for at
gennemføre en EUX som
elektriker.

Til august er det muligt at
tage EUX som struktør,
bygningsmaler, murer, 
tømrer, elektriker, elektro-
nikfagtekniker og datatekni-
ker. 

Aarhus Tech holder info-
møde om den nye uddannel-
se i dag kl. 16.30-18 i Halm-
stadgade. 

Ny gymnasieuddannelse
med praktisk indhold
N Ny EUX-uddannelse giver
både svendebrev og studen-
terhue. Aarhus Tech holder
infomøde om EUX i dag.

JØRGEN RYE
jorgen.rye@jp.dk

Virksomhederne i Region
Midtjylland er mere pessimi-
stiske end andre steder i lan-
det, når det gælder de økono-
miske forventninger til 2011.

Det fremgår af en under-
søgelse, som brancheorgani-
sationen Dansk Erhverv har
foretaget. 621 firmaer i servi-
cebranchen er blevet spurgt.

»I alle regioner regner
man med en omsætnings-
fremgang i 2011 i forhold til
sidste år, men Region Midt-
jylland har med 43 pct. de
mest moderate forventnin-
ger til udviklingen i om-
sætningen,« siger økonom
Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Også når det gælder be-

skæftigelsen, er der i Region
Midtjylland afdæmpede for-
ventninger. I regionen for-
venter 63 pct. af virksom-
hederne et uændret antal
ansatte i 2011, 17 pct. regner
med at hyre flere, mens 20
pct. forudser, at der bliver
færre medarbejdere i år.

pauli

Midtjysk tristesse over økonomien

Bands og solister som Kash-
mir, Powersolo, Mikael
Simpson og The Raveonettes
har allerede lagt musik til
reklamer for øl, biler, tog-
drift og stormagasiner.

Nu slår Promus – Produk-
tionscenteret for Rytmisk

Musik i Aarhus – på tromme
for brobygningen mellem
bands og brands. 

»Musikerne har ikke læn-
gere den store berørings-
angst over for forretning,
men den er der endnu, og
det vil vi gerne gøre noget
ved. I dag er det ikke nok at
udgive plader og give
koncerter, man må tænke 

Når musik bliver
N Promus vil bygge bro 
mellem musik og erhvervsliv.
Engelske branchemænd 
besøger i dag produktions-
centeret i Vester Allé.

KASPER SCHÜTT-JENSEN
kasper.schutt@jp.dk


