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OM AT SØGE IND

Hvordan kommer
man ind på
uddannelsen?
Adgangskrav
Grundforløb 1 (G1): Frit optag, hvis du er gået
ud af folkeskolen inden for det seneste år.
Grundforløb 2 (G2): Her er der
adgangskrav. Dvs. du skal have en
praktikaftale for at blive optaget..
Desuden skal du have afsluttet
Folkeskolens Afgangsprøve med minimum
02 i dansk og matematik.
Du bliver vurderet efter EMMA-kriterierne
E- Egnet
M- Geografisk mobil
M- Faglig mobil
A- Aktivt søgende
Tilmelding:
Gå ind på www.optagelse.dk
Log ind med dit Nem ID
Vælg ungdomsuddannelsen
Vælg skoleår
(hvis du afslutter/lige har afsluttet 9. eller
10. klasse, skal du vælge grundforløb 1.

Hvis det er mere end et år siden du
afsluttede 9. eller 10. klasse, vælg
grundforløb 2.)
Vælg hovedområde: Teknologi, Byggeri og
Transport.
Vælg fagretning: Design, Mode og
Teknologi for GF1
Vælg dato for studiestart
Vælg skole: VIA University College
Godkend og afslut med dit Nem ID.
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Skolehjem?
SU?
Transport?
Skolehjem
For at være berettiget til en
skolehjemsplads, skal du have minimum 5
kvarters transport med offentlig
transportmiddel fra dit nuværende hjem, og
du skal have søgt din nærmeste
skolemulighed.
Skolehjemmet søger du gennem Aarhus
Tech.
Du får alle måltider, og bor på
tomandsværelser. Skolehjemmet er lukket i
weekenden. Link:
http://aarhustech.dk/erhvervsuddannelser/
fakta/skolehjem

Transport
Du kan søge et ungdomskort, gennem
www.ungdomskort.dk, og her skal du vælge
VIA University College som skole.

Der er andre regler for dig der har en
ordinær plads. Kontakt skolens kontor, når
du starter på grundforløbet.

Statens Uddannelsesstøtte/SU
Du skal søge SU her: www.su.dk.
Kvartalet efter du er fyldt 18 år, har du
mulighed for at få SU.
Eksempel: hvis du har fødselsdag d. 1.
november, så kan du få SU fra 1. januar.
Du kan søge fra en måned før du fylder 18.
Du får kun SU på grundforløbet. Resten af
uddannelsen får du elevløn (ordinær
praktikplads) eller skolepraktikydelse
(kvoteplads i praktikcentret)
Læs mere om SU på dette link: www.su.dk
http://aarhustech.dk/erhvervsuddannelser/
vaerd-at-vide/oekonomi/su
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Uddannelsens opbygning
Først skal du igennem et 20 ugers
grundforløb, hvor du får styr på de vigtigste
grundlæggende færdigheder. Grundforløbet
ligger i Aarhus.
Herefter starter hovedforløbet i
praktikplads/praktikcenter, afbrudt af
skoleperioder.
Skoleperioderne gennemføres i Herning.

Udgifter på grundforløb
Du skal ved opstart betale et fast beløb på
ca. 500 kr. som går til udlevering af kopier
og andre materialer.
Desuden skal du påregne et mindre beløb
til projektmaterialer og kopikort.
Du skal selv medbringe værktøj (sakse,
linealer mv). Ved optagelse får du en liste
over hvad du skal anskaffe.

Kontakt:
Merete Brorholm Madsen,
uddannelseskoordinator:
mbm@via.dk
tlf: 8755 0571
Inger Harter, koordinator praktikcenter:
igh@via.dk
tlf: 8755 0568

