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KOM INDENFOR I NORDSJÆLLANDS STØRSTE
ERHVERVSRETTEDE UDANNELSESCENTER
Erhvervsskolen Nordsjælland – Esnord – er Nordsjællands største erhvervsskole. Vi tilbyder
praksisnære og studieforberedende erhvervsrettede ungdomsuddannelser fra adresser i
Frederiksværk, Hillerød og Helsingør.
Esnords uddannelser åbner muligheder

Esnord – for dig, som vil og kan

På Esnord kan du tage en bred vifte af uddannelser, som er
målrettet erhvervslivet. En uddannelse hos os er et skridt
på vejen, uanset om du drømmer om at arbejde som faglært, læse videre på universitetet og blive ingeniør, læge
eller noget helt tredje, eller om du går efter at få en karriere
inden for handel – måske med et internationalt tilsnit.
Praksis-elementet er stærkt, og målet er synligt for dig i alle
vores uddannelsestilbud – lige fra 10. klasse, som kombinerer de almene fag med en faglig dimension, håndværk,
business eller international, over EUX’en, som kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, til de erhvervsgymnasiale uddannelser HHX og HTX.

Vi har en bred vifte af tilbud til dig, der kommer hertil med
et stort fagligt talent og personligt drive, men vi har lige så
mange tilbud, hvid du har brug for lidt mere støtte. Vi tror
nemlig på, at hvis man VIL, så KAN man også!
Vores undervisningsrammer er lige så forskellige som de
uddannelser, vi tilbyder. Vi har moderne haller med lifte,
der kan sænkes helt ned i gulvet, laboratorier til træning
i steril produktion og køkkener til frembringelse af ernæringsrigtig mad, brød og kager – men vi har også traditionelle klasselokaler til tavleundervisning og åbne læringsmiljøer til gruppearbejde og fordybelse.
I denne folder kan du læse mere om alle de ungdomsuddannelser, du kan tage hos os, og du kan læse mere på
vores hjemmeside esnord.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Inge Prip
direktør, Esnord
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10. KLASSE PÅ ESNORD
Du kan også tage 10. klasse på Esnord, hvor du kan vælge imellem flere 10.-klasselinjer. Ved at
gå i 10. klasse på en erhvervsskole får du et år, hvor du kan forbedre dine karakterer, samtidig
med at du modnes som person. Når skoleåret er omme, kan du starte direkte på 2. grundforløb
på en erhvervsuddannelse eller gå videre i gymnasiet.
10. KLASSE I HILLERØD:

10. KLASSE I HELSINGØR:

Krop og sundhed

EUX10

Hvis du interesserer dig for kost, ernæring, motion og
velvære, er denne linje noget for dig. Her kombinerer vi
teori og praksis i både køkken, skov og fitnesscenter.

Denne EUX- og gymnasieforberedende linje gør dig klar til
at fortsætte på gymnasiet eller på EUX Business. Vi arbejder
med salg & service, IT, erhvervsøkonomi, psykologi, kommunikation og iværksætteri, alt sammen på et højt fagligt
niveau. Med en EUX 10 kan du bagefter tage EUX Business
1. del på 1,5 år.

IT og kreativt design
Hvis du er fascineret af computerens mange muligheder,
er kreativ og elsker at føre dine idéer ud i livet, er denne
linje lige noget for dig.

Auto og el 10
Er du til motorer, ledninger og en blanding af gammeldags håndværk og moderne teknologi, er denne linje
lige noget for dig.

Håndværkerlinjen

Business 10
På denne linje sætter vi fokus på markedsføring og medier. Vi laver vores egne reklamefilm, journalistik og
tænker kreativt. Branding og kommunikation er i centrum – både af virksomheder, produkter og dig selv.
Netop derfor arbejder vi også med psykologi og performance. Du får også gode færdigheder inden for mediefag,
internettet, salg og service og erhvervsøkonomi.

Her arbejder du med elementer fra bygge- og anlægsområdet. Måske vil du være maler, murer, tømrer eller
snedker? Meget af undervisningen foregår i skolens
værksteder.
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TEKNISKE ERHVERVSUDDANNELSER PÅ ESNORD
En erhvervsuddannelse er sammensat af perioder med skoleforløb og af praktik i en virksomhed. De tekniske erhvervsuddannelser er dem, som fx ligger inden for områderne byggeri,
teknologi, fødevarer og industri. Med en teknisk erhvervsuddannelse har du også mulighed for
at videreuddanne dig og fx blive procesteknolog eller bygningskonstruktør.
Hvis du vil starte på en erhvervsuddannelse lige efter 9.
eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1. Det er et
20-ugers forløb, der giver dig indsigt i flere forskellige fag,
brancher og fremtidsmuligheder.
Ved slutningen af grundforløb 1 vælger du din uddannelse, og derefter fortsætte på uddannelsens grundforløb 2.
Efter grundforløbene kan du starte på uddannelsens hovedforløb, som er en vekslen mellem skoleperioder og
praktik i en eller flere virksomheder, som du har indgået en
uddannelsesaftale med.

GRUNDFORLØB 1
På Esnord kan du vælge mellem følgende fagretninger på
grundforløb 1:
• Bæredygtig teknologi
• Etablering og udvikling
• Fremtidens byggeri og miljø
• Mad og oplevelser
• Benzin og spænding i 3D

GRUNDFORLØB 2 OG HOVEDFORLØB
Ambulanceredder

Elektriker

Din primære opgave er at stabilisere patienten på skadestedet og transportere syge mennesker til hospitalet.
Førstehjælp, ambulanceuddannelse og psykologi samt
uddannelse i brand og redning udgør grundlaget i uddannelsen. På esnord.dk kan du læse mere om adgangskravene for uddannelsen.

Som elektriker arbejder du med intelligente it-styringssystemer i private hjem og i virksomheder. Du ved, hvordan elektriske systemer opbygges. Du beslutter, hvilke
ledninger, kabler og andre komponenter, du skal bruge,
og du udfører også arbejdet.

Bager / konditor
Som bager fremstiller du brød til hverdag og weekend,
mens du som konditor også fremstiller de eksklusive
kager og desserter. Som bager skal du være indstillet på at skulle møde meget tidligt. En konditor møder
typisk senere, så der dufter af kage hele dagen. Du kan
tage grundforløb 2 på Esnord.

Bygningsmaler
Du lærer om alle faser af arbejdet som maler – fra den indledende rådgivning af kunden, bundbehandling og klargøring til den endelige tapetsering. Du lærer om farver,
stil, materialer og forskellige maleteknikker.

Gastronom / ernæringsassistent
På skolen lærer du om gode råvarer, hvordan du tilbereder og anretter maden og hvilke drikkevarer, der
passer til. En vigtig del af arbejdet går ud på at sammensætte et måltid, så det bliver en god oplevelse. Du lærer
også om indkøb og økonomi.

Industritekniker
Som industritekniker får du både kendskab til manuelle
og computerstyrede maskiner, og hvordan maskinerne kan lave fx tandhjul og lejer. Du lærer også at svejse.
Industriteknikere arbejder fx på skibsværfter, i autobranchen eller plast- eller jern- og metalindustrien.

Murer
Bådebygger / sejlmager
Som bådebygger lærer du at bygge i træ og glasfiber, som
sejlmager lærer du at lave sejl og tovværk. Det er vigtigt at
vælge de rigtige materialer, og du skal også have sans for
formgivning, farver og design samt være omhyggelig og
have teknisk snilde. Esnord er den eneste skole i landet,
der tilbyder de maritime håndværksuddannelser.
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Som murer arbejder du med mursten, mørtel, fliser, klinker og tagsten m.m. Du kan opføre villaer, tilbygninger,
badeværelser, udføre restaureringsopgaver, reparationer,
sætte præg på store etageejendomme og meget andet.

Personvognsmekaniker

Teknisk designer

Som personvognsmekaniker lærer du om motorstyring, mekanik, elektronik og fejlfinding på biler. Alt dette
foregår med noget af det nyeste testudstyr, der findes. En personvognsmekaniker er derfor både en god
håndværker og en moderne tekniker, som kan reparere
alle biltyper.

Som teknisk designer arbejder du sammen med bl.a.
arkitekter og ingeniører. Du lærer at tegne og konstruere på computer. Opgaverne kan handle om tekniske tegninger til industrianlæg og bygninger. Du lærer også at
undersøge materialer og beregne priser.

Tømrer

Serviceassistent
Uddannelsen til serviceassistent giver dig en basal viden
om professionel rengøring, om vedligeholdelse og om
at udføre mindre reparationer. Du lærer også at tilberede
og anrette mad. Som serviceassistent arbejder du fx på
hospitaler, skoler eller i private virksomheder.

Som tømrer udfører du arbejdsopgaver og konstruktioner efter egne tegninger, og du lærer at vedligeholde
værktøj og maskiner. Du lærer, hvilke byggematerialer
du kan bruge til løsningen af bestemte opgaver. Du lærer
også om sikkerhed, love og regler.

VVS-energiuddannelsen

Smed
En vigtig del af arbejdet som smed handler om at udvælge det rette metal og den rette arbejdsteknik. Du lærer at
svejse, bukke, klippe, bore, fræse og dreje samt at skære
gevind og samle delene med fx svejsning.

Med VVS-energiuddannelsen lærer du at beregne,
designe og installere alt lige fra spændende blikfacader
og kobberspir til moderne badeværelser og avancerede
klima- og ventilationsløsninger - alt sammen med de mest
energieffektive løsninger.

Snedker
Som møbel- og bygningssnedker fremstiller du inventar
som fx skabe og trapper. Du monterer også paneler, døre
og vinduer. Du lærer at arbejde med mange maskiner
på værkstedet, men du lærer også computerstyret fremstilling på CNC-styrede maskiner.

Læs mere om uddannelserne på ESNORD.DK/EUD

TEKNISK EUX
Kombiner din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Esnord udbyder elektriker-, murer-,
snedker-, tømrer-, maler- og ernæringsassistentuddannelsen som EUX-forløb.
EUX er uddannelsen, der kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du
både får et svendebrev og direkte adgang til en række videregående uddannelser på én og samme tid.

EUX er også en god mulighed, hvis du ikke er helt afklaret omkring videreuddannelse, men gerne vil have en
erhvervsuddannelse, hvor der lægges vægt på det fagteoretiske.

Læs mere om uddannelserne på ESNORD.DK/TEKNISK-EUX
EUD | EUX | HHX | HTX | 10 | KURSUS
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MERKANTILE ERHVERVSUDDANNELSER PÅ ESNORD
På Esnord er businessuddannelserne samlet på Campus Helsingør i et fælles fagligt miljø. Vi kender
eleverne godt, og vi tror på, at eleverne lærer bedst, når de har det godt. Derfor er der både tid til
læring og tid til fællesskab.

GRUNDFORLØB 1 - EUD BUSINESS

GRUNDFORLØB 1 - EUX BUSINESS

Hvis du vil tage en EUD Business lige efter 9. eller 10.
klasse, skal du starte på grundforløb 1, som er et 20
ugers forløb. På Esnords Campus Helsingør kan du følge en fagretning, der forbereder dig på at tage en businessuddannelse. Har du taget 10. klasse på Esnord, kan
du springe grundforløb 1 over og i stedet starte direkte
på EUD Business grundforløb 2.

Hvis du vil tage en EUX Business lige efter 9. eller 10.
klasse, skal du starte på grundforløb 1, som er et 20
ugers forløb med fag på EUX niveau. Har du taget 10.
klasselinjen EUX10, kan du springe grundforløb 1 over,
og i stedet starte direkte på EUX Business grundforløb 2.

EUD BUSINESS

EUX BUSINESS

Specialisering inden for detail, handel eller
event.

Specialisering inden for finans, kontor, detail,
handel eller event.

Måske drømmer du om at få en elevplads inden for eksempelvis tøj-, elektronik- eller skønhedsbranchen. Eller
måske ønsker du at starte din egen webshop. På EUD
Business har du fag som afsætning, erhvervsøkonomi og
informationsteknologi. Fagene er på C-niveau og forbereder dig til det erhvervsliv, og den karriere, som venter dig i løbet af kort tid. Efter et år på Esnord får du et
grundforløbsbevis, som du kan bruge til at søge ind i den
praktikvirksomhed, som du drømmer om.

EUX Business kendetegner sig ved at være tæt på
erhvervslivet og samtidig tilbyde fag på gymnasieniveau.
I et EUX Business-forløb har du fag som virksomhedsøkonomi, dansk, engelsk m.m på A- og B-niveau. Efter
to år på Esnord får du et EUX 1. dels bevis som giver
generel studiekompetence. Det kan du enten bruge til
at fortsætte på hovedforløbsdelen, hvor du veksler mellem praktik- og skoleophold, eller du kan vælge at læse
videre, for eksempel på et erhvervsakademi.

Du kan tage EUD Business på Esnord i Helsingør

Du kan tage EUX Business på Esnord i Helsingør

Læs mere om uddannelsen på
ESNORD.DK/EUD-BUSINESS
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Læs mere om uddannelsen på
ESNORD.DK/EUX-BUSINESS

GYMNASIERNE PÅ ESNORD
Esnord har gymnasier i både Helsingør og i Hillerød. En HHX- eller HTX-studentereksamen har
særlig fokus på enten de merkantile eller de naturvidenskabelige fag og giver dig adgang til
videregående uddannelser på lige fod med en almen STX studentereksamen.
Teknisk Gymnasium Hillerød ligger i Hillerøds centrum
og er et af landets ældste og største HTX-gymnasier
med over 650 elever. I Helsingør er teknisk gymnasium
og handelsgymnasiet en del af Campus Helsingør, og de
to gymnasier deler lærere, ledelse og faciliteter. Fælles
temadage, idrætsdage og andre aktiviteter er med til at
skabe et godt ungdomsmiljø.
Både på HTX og HHX har vi særlige tilbud til de elever,
som ønsker at yde den ekstra indsats, det kræver at deltage i fagolympiader og andre fagkonkurrencer - både
på nationalt og internationalt niveau.
Esnords gymnasier er også stedet for dig, der er eliteidrætsudøver, og Esnord er Team Danmark-partner. Vi
kan hjælpe dig med at sammensætte dit gymnasieforløb,
så du både har mulighed for at dyrke din sport og få en
god uddannelse.

HTX – TEKNISK GYMNASIUM

HHX – HANDELSGYMNASIET

Teknisk gymnasium er en gymnasial uddannelse, som
forbereder dig på at læse videre inden for især teknologiske og naturvidenskabelige fag samt IT, sundhed og
design.
Undervisningen er projektorienteret og kobler teori og
praksis. Du lærer at fordybe dig fagligt og at anvende din
teoretiske viden praktisk i værksteder og laboratorier.

På handelsgymnasiet får du en erhvervsrettet studentereksamen – en uddannelse, som fokuserer på de kvalifikationer, der efterspørges på de videregående uddannelser
og i erhvervslivet. Uddannelsen har et stærkt internationalt tilsnit, og du kan fx komme på fire ugers studietur til
USA.
Centrale temaer som selvstændighed, samarbejde, et højt
fagligt niveau og erhvervs- og samfundsmæssig indsigt
sikrer, at du får en god ballast til at læse videre, fx på CBS.

Du kan tage HTX på Esnord i Hillerød eller i Helsingør

Du kan tage HHX på Esnord i Helsingør

Læs mere om uddannelsen på ESNORD.DK/HTX

Læs mere om uddannelsen på ESNORD.DK/HHX
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ESNORD DÆKKER HELE NORDSJÆLLAND
Esnords ungdomsuddannelser i Hillerød

Esnords ungdomsuddannelser i Helsingør

10. klasse

10. klasse

Teknisk Gymnasuim (HTX)

Handelsgymnasiet (HHX)
Teknisk Gymnasuim (HTX)

Erhvervsuddannelsernes grundforløb 1
Ambulanceredder
Bager
Bygningsmaler
Bådebygger
Elektriker
Ernæringsassistent
Gastronom (kok)
Konditor
Murer
Personvognsmekaniker
Sejlmager
Serviceassistent
Snedker
Teknisk designer
Tømrer
VVS-energiuddannelsen

Erhvervsuddannelsernes grundforløb 1
Tømrer
EUD Business
EUX Business
Esnords ungdomsuddannelser i Frederiksværk
Industritekniker
Smed
Esnords ungdomsuddannelser i Frederikssund
Nyhed fra august 2017
10. klasse
Erhvervsuddannelsernes grundforløb 1

Erhvervsskolen Nordsjællands adresser:
Hillerød		Hillerød		Helsingør			Frederiksværk

www.esnord.dk
T: 4829 0000
M: info@esnord.dk

8 Esnord.dk

Carlsbergvej 34		
3400 Hillerød		

Rasmus Knudsens Vej 9		
3000 Helsingør			

Industrivej 29
3300 Frederiksværk

LSEK.27.09.2016

Milnersvej 48		
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