Praktiske oplysninger
Økonomi
Du kan søge SU, når du er elev på KUU.
For at få SU skal du være fyldt 18 år. Du søger SU online via NemID på www.su.dk – her kan du
også læse mere om SU.
Ungdomskort til bus og tog
Når du er elev på KUU, kan du købe et ungdomskort for 348 kr./mdr.
Kortet giver fri rejse i dit lokale takstområde og rabat på togbilletter i hele landet.
Du skal bestille et ungdomskort med NemID på www.ungdomskort.dk
Madordning
Der er mulighed for madordning med morgenmad og frokost for KUU-elever på skolen.
Det koster 112,50 kr. om ugen. Du betaler selvfølgelig ikke for kost i uger med praktik.
Undervisningstid/skema
Som udgangspunkt er din uddannelse på fuld tid. Mødetiderne på skolen kan variere. Når du er i
praktik følger du praktikstedets arbejdstid.
Arbejdstøj
Du skal anvende arbejdstøj i værkstedsundervisningen.
Du får et sæt arbejdstøj, når du starter på KUU, og du har mulighed for billigt at tilkøbe ekstra.
KUU Plus stiller også arbejdsfodtøj til rådighed for dig – du skal anvende sikkerhedsfodtøj i
værkstederne og skridsikkert fodtøj i køkkenet. Du må gerne medbringe dit eget – det skal dog
godkendes af værkstedslæreren.

Kombineret UngdomsUddannelse, Viborg
Bliv erhvervsassistent på 2 år
Kombineret UngdomsUddannelse er for dig der vil
kombinere…
…det boglige med det praktiske,
…skole med praktik,
….din egen uddannelse

Kombineret UngdomsUddannelse er vejen til job og
mere uddannelse

Vælg mellem to spændende erhvervstemaer:
- Byg, bolig og miljø
- Jordbrug, mad og sundhed

Vil du vide mere?
Kontakt din UU-vejleder (87 87 44 44) eller Viborg Produktionsskole (72 11 27 00).

Samarbejdspartnere i KUU Plus; Viborg
Hvem
KUU er for dig der er færdig med grundskolen, men ikke er fyldt 25 år
og endnu ikke har gennemført en anden ungdomsuddannelse.
Det er dit lokale UU, der skal optage dig på uddannelsen – hør dem om
du kan blive optaget.
Flere praktiske oplysninger på www.viborgps.dk eller www.kuuplus.dk

Flere praktiske oplysninger på www.viborgps.dk eller www.kuuplus.dk

Hvad
Uddannelsen gennemføres i klasser med maksimalt 20 elever i hver.
Hver klasse får deres egen kontaktlærer, der er din vejleder under hele uddannelsen.

Byg, bolig og miljø
Erhvervstemaet ”Byg, bolig og miljø” er for dig der vil have en bred

KUU er en kombination af teori, praktisk arbejde i værksteder, skoleundervisning, kurser på andre

praktisk uddannelse, hvor det du lærer kan bruges i

skoler/uddannelser og praktik på virksomheder. Se en kort beskrivelse af indholdet nedenfor.

håndværksfagene, ejendomsservice og gartnerbranchen.

Hvor
KUU gennemføres i Viborg på Viborg Produktionsskole, Marsk Stigs Vej 2D.

Uddannelsen dækker bl.a. disse emner:


byggepladser m.v.

Produktionsskolen samarbejder med UU og andre skoler i Viborg om din uddannelse (se bagsiden)

Hvornår
Uddannelsen, der er 2-årig, starter 10. august 2016 og slutter i juni 2018.
Du skal søge hos UU inden 15. juni 2016.
Der er optag næste gang i januar 2016 – her starter erhvervstemaerne
”Børn, unge og ældre” samt ”Handel og kundeservice”.

Indhold:
Dansk og matematik

Byggeri, bl.a. renovering og vedligeholdelse i boligselskaber, men kan også være



Anlæg og pleje af grønne områder og legepladser



Affaldshåndtering og sortering i boligforeninger og evt. renovationsselskaber

Du bliver efter endt uddannelse ”Erhvervsassistent indenfor byg, bolig og miljø” og er
kvalificeret til et job som hjælper for f.eks. en pedel i en boligforening, hos en anlægsgartner, på en
golfbane, stadion m.v.

Jordbrug, mad og sundhed

I løbet af dine 2 år på uddannelsen skal du deltage i undervisning i dansk og matematik, som du

Erhvervstemaet ”Jordbrug, mad og sundhed” er for dig, der er vild

afslutter på samme niveau som erhvervsuddannelserne.

med at lave mad og gerne vil have job i en café, restaurant, kantine

Kurser og anden uddannelse

eller inden for fastfood.

I uddannelsen indgår kurser på andre skoler/uddannelser, ligesom lærere fra andre uddannelser
kommer og underviser dig og dine klassekammerater.

Værkstedsundervisning
Værkstedsundervisning er både praktisk arbejde og teori.
Det meste af undervisningen foregår i værkstedet og udgangspunktet for teorien er det praktiske
arbejde. I første del fylder værkstedsundervisning meget.

Erhvervstræning

Temaet er også for dig, der sigter efter et job som medhjælper i
landbruget, hvor du arbejder med dyrene i stalden eller kører
maskiner på marken.
Teori og praktik er koblet sammen igennem hele uddannelsen. Du kommer til at bruge dine
hænder i køkkenet, på værkstedet eller i marken.
Du lærer om miljøvenlig håndtering af produktion og produkter, samt behovet for rene og sunde
fødevarer i vores samfund.
Erhvervstræningen foregår i landbrug, entreprenørvirksomheder, kantiner, cafeer og fastfood-

Erhvervstræning er praktik på en virksomhed. Der er praktik flere gange i hele uddannelsen, og i

restauranter.

den sidste del af uddannelsen fylder praktik meget.

Du bliver efter endt uddannelse ”Erhvervsassistent indenfor jordbrug, mad og sundhed” og er

Viborg Produktionsskole hjælper dig med at finde en praktikplads, hvis du ikke selv finder en. Du

kvalificeret til et job i et storkøkken, på en cafe, fastfood-restaurant, på en gård eller lignende.

må maksimalt være i praktik det samme sted i 4 uger i din samlede uddannelsestid.

Flere praktiske oplysninger på www.viborgps.dk eller www.kuuplus.dk
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