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DE FØRSTE EUX 
VELFÆRD ELEVER PÅ 

VEJ UD I VERDEN 
I slutningen af februar 2021 fik de første EUX VEL-

FÆRD elever fra Social- og Sundhedsskolen Frede-

ricia-Vejle-Horsens deres studenterhuer, og blev 

fejret af forældre, søskende og kærester. 

Bag dem lå 4,5 års skolegang kombineret med 

praktikophold i hjemmeplejen, på plejecentret, i 

psykiatrien og på sygehuset. Foran dem ligger en 

lovende karriere inden for sundheds- og omsorgs-

området, hvor alle døre står åbne, og de er i høj 

kurs, for der er stor mangel på dygtige faglærte. 

Som en af de første fik 20-årige Camilla Neupart 

Frederiksen sat studenterhuen på. Hendes uddan-

nelse blev afsluttet med et flot 12-tal, og hun er nu 

klar til at arbejde som social- og sundhedsassi-

stent, inden hun skal studere molekylærbiologi på 

universitetet.

TV SYD talte med Camilla, kort efter hun forlod ek-

samensbordet. Læs interviewet her: 

GODT MED MANGE MULIGHEDER FOR DE UNGE
Grethe Thing er afdelingsleder på Social- og Sund-

hedsskolens afdeling i Vejle, hvor eleverne gik op 

til deres sidste eksamen og blev fejret. Hun glæder 

sig over, at de udlærte EUX VELFÆRD elever blev 

fejret med manér, selvom COVID-19 stadig udgør 

en trussel. Og hun ser meget positivt på, at skolen 

både kan tilbyde en almindelig erhvervsuddan-

nelse (EUD) og en erhvervsgymnasial uddannelse 

(EUX).

 

STÆRKE BÅND MELLEM SKOLE OG PRAKTIK
EUX VELFÆRD eleverne har haft travlt i de 4,5 år, de-

res uddannelse har varet. De har både skullet føl-

ge den gymnasiale undervisning på Vejle Tekniske 

Gymnasium, den sundhedsfaglige undervisning på 

Social- og Sundhedsskolen samt den praktiske un-

dervisning på deres arbejdspladser i kommunerne 

og regionerne. Både skole, gymnasium og de an-

sættende myndigheder i kommuner og regioner 

er enige om, at det er nogle meget kompetente 

unge mennesker, der skal ud og arbejde eller læse 

videre. De stærke bånd, som skolen har knyttet til 

omverdenen bl.a. i kommunerne, har også haft en 

stor betydning i forhold til udviklingen af EUX VEL-

FÆRD uddannelsen, der i dag er et attraktivt valg 

for mange unge i landets folkeskoler.

Uddannelseskonsulent Marianne Jakobsen fra 

Vejle kommune sige: ”EUX eleverne kommer ud 

med en stor refleksiv evne grundet deres høj eud-

dannelsesniveau. Det betyder, at de i høj grad del-

tager i udviklingen af faget. Det har jeg en stor for-

ventning til, at de bliver gode til. Vi er glade for EUX 

VELFÆRD uddannelsen.”

FAKTA OM EUX VELFÆRD UDDANNELSEN
• EUX VELFÆRD kombinerer en erhvervs- 

uddannelse til social- og sundhedsassistent 

med en gymnasial uddannelse..

• Uddannelsen varer 4 år, 6 måneder og  

3 uger inklusiv grundforløbet.

• Eleverne er ansat af kommunerne under  

uddannelsen og får derfor elevløn fremfor  

SU under det meste af uddannelsen.

• Social- og Sundhedsskolen Fredericia- 

Vejle-Horsens har udbudt EUX VELFÆRD  

siden xxxx.
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