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Midtbyens Gymnasium
Gymnasieuddannelserne 
HHX, HTX og EUX
Automatik –og robotteknologiske 
uddannelser



2020 – samlet sum kr. 6-7 mio.
Ny el-afdeling / Enten udbud eller indhentning af tilbud 
Nye VVS lokaler / Enten udbud eller indhentning af tilbud 
Handelsskolen / Her er der indhentet tilbud 
GF1 / Enten udbud eller indhentning af tilbud 

2021
Kollegie i Banebyen / Sct. Jørgen
Maskinmesterskolen / GD Ejendomme
– Industriteknik samt forskole til maskinmesteruddannelsen

Kommende byggerier / renoveringer 2020





Praktikpladsgarantien er et samarbejde mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Mercantec. 
Det er en garanti for, at man som elev på en erhvervsuddannelse kan få en praktikplads i erhvervslivet.

Lige nu gælder praktikpladsgarantien følgende erhvervsuddannelser:

Anlægsstruktør
Automatiktekniker
Bager
Bygningsstruktør
Elektronikfagtekniker
Gulvlægger
Handelsassistent - salg
Industritekniker
Klejnsmed
Personvognsmekaniker
VVS-energispecialist

Vi arbejder løbende på at få tilføjet praktikpladsgaranti på flere uddannelser.  Hvis branchen bakker op, er vi 
klar til at lave garanti på el-uddannelsen også.

Praktikpladsgarantien - status
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https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/bygge-og-anlaegsstruktor/anlaegsstruktor
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/el-og-automatik/automatiktekniker
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/hotel-og-restaurant/bager-og-konditor
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/bygge-og-anlaegsstruktor/bygningsstruktor
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/elektronik/elektronikfagtekniker
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/tomrer-og-gulvlaegger/gulvlaegger
https://www.mercantec.dk/node/391
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/smede-og-industriteknik/industritekniker
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud/smede-og-industriteknik/klejnsmed
https://www.mercantec.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/personvogns-mekaniker
https://www.mercantec.dk/node/408


Sig ja til at være en del af vores praktikpladsgaranti. 
Så får du en række fordele. 
Din virksomhed får mulighed for at deltage i kampagner på de sociale medier, hvor 
virksomheden profileres, og de aktuelle praktikpladser annonceres
Din virksomhed garanteres deltagelse på praktikpladsdating to gange årligt
Virksomheden bliver positivt omtalt i forbindelse med profilering af Praktikpladsgarantien
I får en fast kontaktperson på praktikpladsområdet
I får hjælp til at finde den rette elev / det rette match
I får hjælp til rekruttering af elever administrativt

VIGTIGST er det dog, at vi med garantien i hånden er i stand til at overbevise 
forældrene til de unge om, at en faglært uddannelse ER en mulighed!

Praktikpladsgarantien



EUX



LUU for Strøm, Styring og It
LUU for Ejendomsservice
LUU for Elektrikere
LUU for Produktion og Industri
LUU for Handel og Kontor
LUU for Træfagenes Byggeuddannelse
LUU VVS (ikke tilstede, men efterfølgende godkendt på LUU møde)

EUX optaget har udviklet sig meget positivt, og det set ud til, EUX nu er ved at være et indarbejdet 
uddannelsesvalg som unge og forældre forholder sig til, når der skal træffes afgørelse om uddannelsesvalg. 
Et stigende optag betyder samtidigt, at der skal tilvejebringes et øget antal praktikpladser og for at gøre 
dette muligt, skal kredsen og typen af virksomheder, der tager EUX lærlinge, udvides. Der er en tendens til, 
at det hovedsageligt er de større virksomheder, der tager EUX lærlinge, - selv om der er store 
branchemæssige forskelle.
Denne problemstilling har ført til drøftelserne i LUU om, hvordan vi kan få flere virksomheder til at tage EUX 
lærlinge – kan selv EUX modellen gøres mere fleksibel, således at også mindre virksomheder kan motiveres 
til at uddanne EUX lærlinge.
EUX uddannelserne har nu 9 år på bagen og der er samlet en masse erfaringer, som kan bringes i spil for at 
foretage justeringer, der kan føre til en endnu bedre EUX model.

EUX
- fælles holdninger



Deltagerne var enige om følgende:

Alle fremmødte var 100% enige om, at EUX uddannelserne er vejen frem for dansk erhvervsliv 
–bredt betragtet. Det er uden undtagelse bedre kvalificerede medarbejdere, der kommer ud i 
virksomhederne – om det er på faglært niveau eller på kandidatniveau. Så fuld opbakning til 
EUX.

EUX uddannede er nødvendige for at danske virksomheder kan begå sig både nationalt og 
globalt. EUX uddannede har større ballast med sig.

EUX uddannelserne skal bruges til at tiltrække de stærkeste og mest motiverede unge, - det er 
der stort behov for.

Lokale observationer viser, at i ex. tømrerfaget er de stærkeste 10% af eleverne forsvundet. 

Der er blevet mere ”street credit” i at være EUX´er – det er sejt.

EUX
- fælles holdninger



Anbefalingerne:
1. ½ årlige optag. EUX elever skal kunne starte på uddannelse til både august som januar termin. Det vil 

mindske virksomhedernes planlægningshorisont.
• Udfordring: som modellen er i dag, sidder virksomheder i november 2019 og rekrutterer lærlinge, der skal 

starte i august 2020 eller januar 2021. Det er en alt for lang planlægningshorisont – specielt for mindre 
virksomheder.

2. Der skal igangsættes virksomhedsrettede kampagner. Virksomhederne MÅ forstå, at EUX uddannelser er 
fremtiden. UVM og de faglige udvalg skal forestå disse kampagner.

3. Afskaf brugen af delaftaler. De står i vejen for at rekruttere de dygtigste EUX-elever. Fremover er kun 
fulde eller korte aftaler tilladt.

4. ½ års modellen erstattes af en ¼ års eller lign. model således, at EUX elever ex. er på skole 2 x 10 uger 
i løbet af et år. Dette gør uddannelsen mere fleksibel og integrerbar med en EUD. 

• Udfordring: De lange skoleophold gør det vanskeligt for virksomhederne at integrere eleverne i driften på 
samme måde som EUD elever.

5. De forskellige EUX modeller harmoniseres, således at et ”B” niveau på en ex. EUX elektrikeruddannelse 
svarer til et ”B” niveau på smedeuddannelsen. Dette vil kunne højne kvaliteten af EUX uddannelserne. 
EUX eleverne deler sig ud på mange forskellige uddannelser, og der kan således være ret få elever på én 
uddannelse. Det er vigtigt for eleverne at have et klassefællesskab på skolerne, når de er inde, og for at 
skolerne kan skabe EUX klassefællesskaber, er det nødvendigt, at kravene til eleverne i EUX klasserne er 
ens. 

• Udfordring: Det er vanskeligt for skolerne at skabe større sammenhængende EUX miljøer til gavn for 
eleverne, når eleverne ikke bruger lige lang tid på ”X” fagene.

6. Ændr bekendtgørelsen således, at stram styring af antal skoleperioder, eksamensterminer m.v. i højere 
grad gør det muligt at skabe fleksible rammer omkring EUX uddannelserne til gavn for eleverne.

EUX
- fælles holdninger



Udvikling 



VVS Energispecialist uddannelsen

Vi har fået etableret VVS energispecialisten, og forventer at næste skridt bliver etablering af blikkenslagerspecialet. Vi hører, 
der er stor efterspørgsel efter disse kompetencer. 

Vi udbygger løbende vores værkstedsfaciliteter for at imødekomme kravet om udbud af certifikatuddannelsen – ex. 
fjernvarme.

Elektriker uddannelsen

El-uddannelsen er etableret og vi er kommet godt fra land. I løbet af foråret åbner vi vores helt nye el-skole på H.C. 
Andersens Vej 9.

Ejendomsservicetekniker

Vi har siden 2016 udbudt ejendomsserviceteknikeruddannelsen, som nu er fuld implementeret. De 6 første meritelever er 
blevet udlært - med et særdeles flot resultat, da der blev uddelt 4 medaljer. 

Ved den netop gennemførte udbudsrunde blev vi godkendt til at udbyde efteruddannelse på 
ejendomsserviceteknikerområdet - som den eneste i Region Midtjylland.

VEU udbud / AMU Hoverdal 

De nye uddannelser



Udvikling 

Etablering af Makerspace på Byggetek

På Byggetek etableres der ved hovedindgangen et Makerspace lokale – 3D laboratorie, 
hvor elever og kursister vil kunne afprøve de nyeste teknologier indenfor: 

- 3D scan og print 
- Augmented og Virtual Reality 
- Laser og folie skærer

Nye måder at undervise på i Teknologisk Videncenter
AR/VR teknologier (ex. EON samarbejde)

- Digital dannelse. Teknologi er en integreret del af ”livet” – det stiller krav til de 
unges kompetencer – ikke blot som forbrugere – men som kompetente 
bidragydere på baggrund af kritisk refleksion. Mestring og begrebsdannelse.

Udvikling af  branchespecifikke moduler
- Nye moduler til el-uddannelsen f.eks. til fødevarebranchen således, at elektrikere 

inden for det segment får specialkompetencer.



Bæredygtighed

• Byggetek på Mercantec vil i en synergi mellem Innovation og Teknologifagene skabe et 
nyt undervisningsforløb i et samarbejde med eksterne eksperter (konstruktørstudiet). 
Projektets overskrift er klima og energi.

Forløbet implementeres på GF2 i følgende uddannelser: tømrer, gulvlægger, og 
struktørfaget. Med forløbet skal eleverne i større grad klædes på til at kunne CO2 
analysere byggematerialer i dagligdagen på byggepladsen, for i fremtiden at være mere 
klima-korrekt i deres materialevalg. 

• Grøn tømrer – et grønt Byggetek

• Energioptimering i alle uddannelser på Teknologisk Videncenter 

• Etablering af energirigtige belysningsanlæg samt energieffektivisering af bygningens        
energi og el-anlæg.
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https://www.mercantec.dk/om-mercantec/om-mercantec/mission-vision-og-vaerdier/digitaliseringsstrategi


Tak for ordet…
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