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EUX INTERNATIONAL – IDEOPLÆG 

Dette oplæg er et forsøg på at udfolde og konkretisere den ide om etablering af EUX INTERNATIONAL, som 

den udvidede direktion på TECHCOLLEGE på mødet den 27. august 2018 vedtog kunne indgå i den 

fremtidige strategi- og handleplan for skolens globaliseringsindsats. Oplægget er udarbejdet af skolens 

globaliseringsenhed på baggrund af en dialog med forslagsstilleren Helle Rubien (Kommunikation & 

Marketing) og uddannelseslederen for EUX, Astrid Sindbjerg. 

Der foreslås en indførelse af EUX INTERNATIONAL i to trin. Per august 2019 startes op med Trin 1, som ikke 

vil være en studieretning som sådan men derimod en international toning af det til den tid udvidede udbud 

af fagretninger på EUX. Der vil være tale om et positivt tilvalg af nogle internationalt orienterede 

elementer, der i princippet vil være tilgængelige for alle skolens EUX-elever:   

 Det kan eksempelvis være et 3-dages temaforløb om det globaliserede arbejdsmarked, som bl.a. 

sætter eleverne i gang med at opbygge deres eget netværk i udlandet – og klæder dem på til et 

international uddannelses- og karriereforløb med kulturforståelse, individuel coaching mv. Forløbet 

kan gennemføres med hjælp fra skolens internationale koordinatorer og ældre elever, som tidligere 

selv har været ude i verden for at samle erfaringer. 

 Det kan være et kort, ulønnet praktikophold på en arbejdsplads inden for EU afviklet med støtte fra 

Erasmus-programmet for en gruppe interesserede elever – arrangeret i samarbejde med skolens 

netværks af europæiske virksomheder og partnerskoler.  

 Og det kan være et lønnet og fuldt meritgivende PIU-ophold som gennemføres mere individuelt på 

praktikdelen af uddannelsen med praktisk talt hele verden som mulig arbejdsplads. Økonomisk 

støtte her til sikres gennem AUB’s PIU-ordning. 

De enkelte elementer som den individuelle elev har gennemført i Trin 1 dokumenteres i form af diplomer, 

som sammen med elevens CV kan synliggøre den ekstra indsats og den opnåede internationale profil. 

Fra 2020 eller umiddelbart derefter, hvor skolens udvidede udbud af fagretninger på EUX forventes at være 

konsolideret, kan man så gå videre med Trin 2. Her indgår de samme elementer men med større volumen 

og faglig og geografisk spredning. Samtidig breder toningen af det internationale element sig også til 

teoridelen (skoleopholdene) på EUX INTERNATIONAL: 

 Det kan være korte skoleophold for eksempel i UK, hvor TECHCOLLEGE køber sig ind på et intensivt 

engelskkursus i et naturligt, engelsktalende læringsmiljø. Hvis UK forbliver i Erasmusprogrammet 

kan dette finansieres her igennem, men ellers via egenbetaling og taxametertilskud. 

 Det kan være korte skoleophold i Silicon Valley, USA i stil med dem HTX allerede nu praktiserer i 

USA. Her vil igen indgå egenbetaling, men til forskel fra HTX-eleverne, så vil EUX’erne være 

berettigede til støtte fra det såkaldte DK-USA Program. 

 Andre lignende fagspecifikke ophold kan til den tid på samme måde arrangeres rundt om i verden 

efterhånden som volumen tager til. Kun fantasien sætter grænser her. 

Da ideen om EUX INTERNATIONAL ikke er bundet på fagretninger, så vil man ikke mindst på Trin 2 – hvis 

skolen ønsker det – kunne tilrettelægge særlige markedsføringstiltag, hvor man fokuserer på 

rejseoplevelser og international arbejdserfaring på CVet – og dermed tilbyde de unge mennesker deres livs 

(ud)dannelsesrejse med start på TECHCOLLEGE. 

--- 
På gruppens vegne, Carsten Jepsen, 15.10.2018.  


