
 Teknologi, byggeri 
og transport 

Fødevarer,   
landbrug og anlæg 

Det starter i skolen. 



 

 

  

-
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Grundforløb 
Op til to år  efter  folkeskolen 

GRUNDFORLØB 1 

Med eller  
uden EUX 

20 uger 

Efter grundforløb 1 
er det muligt at vælge 

grundforløb 2 
på hvilket som helst 

hovedområde 

ADGANGSKRAV  TIL GF 1 
Du skal have bestået folkeskolens  

afgangseksamen, og mindst have 02 
i hver af  fagene dansk og matematik. 

Mere end et år efter  folkeskolen 

GRUNDFORLØB 2 EUD 

Transport og teknologi 
Byggeri og industri 

Fødevarer, landbrug og anlæg 

20 uger 

GRUNDFORLØB 2 EUX 

Transport og teknologi 
Byggeri og industri 

Fødevarer, landbrug og anlæg 

20 uger 

ADGANGSKRAV TIL GF 2 
GF2 uden EUX: Bestået folkeskolens afgangs 

eksamen, samt mindst have karakteren 02 i hver af 
fagene dansk og matematik på 9. klasses niveau. 

GF2 med EUX: Bestået GF1 med EUX eller bestået 
dansk, engelsk og samfundsfag på c niveau. 



Hovedforløb 

EUD 

2 til 4 år 

ADGANGSKRAV TIL HO VEDFORLØB 
Du skal have gennemført grundforløb 2 

EUX 

Ca. 4 til 5 år 



Muligheder  for videreuddannelse 

EUD 

Du får mulighed for at starte på: 

• Erhvervsakademier 
• Professionshøjskoler 

Du kan fx læse til: 

• Bygningskonstruktør 
•  Energi teknolog 
• Serviceøkonom 
• Produktionsteknolog 

EUX 

Du får direkte adgang til: 

• Erhvervsakademier 
• Professionshøjskoler 
• Universiteter   
    (fx DTU eller IT -universitetet) 
• Arkitektskolen 

Du kan fx læse til: 

• Ingeniør 
• Arkitekt 
• Maskinmester 
• Bioanalytiker 
•  osv. 

EUD: Alle erhvervsuddannelser over 3 års varighed 
(hovedforløbet) giver adgang til akademiuddannelserne 

EUX: Giver mulighed for at læse videre på bachelor  
eller universitetsniveau 



Tag en erhvervs- 
uddannelse  
på ZBC i: 
• Køge 
• Næstved 
• Ringsted 
• Roskilde 
• Slagelse 
• Vordingborg 



 
 

 

Vær med til bygge fremtiden! 

Med en teknisk uddannelse på ZBC, kommer du til at 
bruge både hoved og hænder, og du får de bedste 
muligheder for at lære at tænke nyt og innovativt. 



  

 

Hvor der er vilje, er der vej! 

Vi giver dig rammerne og ressourcerne, så du kan udfolde 
dine kreative evner og idéer, og klæder dig godt på 
til at kunne føre dem ud i livet. 



Vær med. 
Verden er til at forandre. 
Det starter i skolen - zbc .dk 

ZBC 
Selandia Park 6 

4100 Ringsted 

Tlf.: 5578 8888 
zbc.dk 

zbc@zbc.dk 

mailto:zbc@zbc.dk



