
VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF UDDANNELSER PÅ TECHCOLLEGE

Du søger ind på tandklinikassistentuddannelsen
Opstart d. 10. august 2020



• Velkomst

• Info fra Uddannelsesleder og vejleder
• Facts om uddannelsesforløbet til tandklinikassistent på TECHCOLLEGE

• Lidt om Tandklinikassistentuddannelsens opbygning 

• Hvordan kommer du i lære

• SU – Befordring

• Spørgsmål 

Dagens program 



Uddannelsesleder  Pia Susanne Jørgensen

Faglærer Kristine, Mette, Sabina, Jette og Jan

Vejleder Ditte 

Praktikpladskonsulent Dorthe Haaning

mail: dosi@techcollege.dk tlf. 2526 6967

Du møder i dag…..

mailto:dosi@techcollege.dk


Adgangskrav:

• 02 i dansk ved folkeskolens afgangsprøve

• 02 i matematik ved folkeskolens afgangsprøve

Dette er et kriterie for at komme videre i processen.

Afklaring af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) – elever over 25 år

Inden uddannelsesstart



Fag der skal bestås for at komme videre på hovedforløb:

Naturfag på F- niveau (eksamen)

Psykologi på E – niveau (bestås)

Førstehjælp på mellemniveau (bestås)

+

Grundforløbsprøven (bestås)

Overgangskrav til hovedforløbet



Grundforløbet  Hovedforløbet                     

Del 1 (20 uger)     Del 2 (20uger) Uddannelsesaftale/Skolepraktik Aarhus

Tandklinikassistent 3 år
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Tandklinikassistent 
grundforløb 2

Grundforløb  2  - 20 uger

Tema 1

Intro 

Tema 2

Mælketand

Tema 3

Blivende tand

Tema 4

Visdomstand
Tema 5

Eksamensforløb

og s

Vi vil udfordre dig til at 

tænke nyt –

Vi anvender fagudtryk og 

faglig kommunikation,

så du bliver klar til at 

assistere professionelt og 

sikkert ved behandlinger,

SOM ELEV I EN KLINIK

Virksomhedsforlagt 

undervisning (VFU)

VFU



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 08.15 – 11.15 Psykologi Klinisk hygiejne Studiedag Morfologi Plast

Middagspause
Kl. 11.15 – 11.45

Kl. 11.45 – 15.15 Odont Naturfag Studiedag +
Motion

Radiologi Førstehjælp

Din hverdag på skolen

- og så har vi også motion og bevægelse i 45 minutter om dagen i gennemsnit

Sådan kunne dit skema se ud en tilfældig uge på grundforløbet:

HUSK: 
Åbent hus lørdag d. 14/11-20



Vi har fokus på relationer i klassen og på tværs af andre 
klasser/ uddannelser

Vi har fokus på et godt studiemiljø med forskellige 
aktiviteter, arrangementer og elevdage fx

• Fællesdage/-aktiviteter

• Elevforum

• Foredrag

• Gæstebesøg

• ”Brobyg” i andre uddannelser

• Elevfester

Og så er der alle de ting I selv tager initiativ til……. 

Studiemiljø



Kom og vær med 

- Vi forventer du kommer til tiden og deltager i 

undervisningen og laver dine ting til tiden

Reglerne er enkle

- Du har mødepligt til alle timer og pligt til at deltage aktivt i   

undervisningen – det er ligesom en arbejdsplads!

Vær en del af fællesskabet

- Hvis du kommer for sent, forstyrrer det i timen

Bed om lov til at holde fri

- Du skal udfylde en blanket når du vil søge om fri

Sig til hvis du er syg. Skolen skal have besked

VI ER DIN NYE ARBEJDSPLADS….

Uddannelsesperiode: 10.08.20 – 15.01.21 

Efterårsferie uge 42:     12.10.20 – 16.10.20

Juleferie 18.12.20 - 04.01.21

OBS! Der gives ikke fri til ferie uden for 

ferieperioderne



Du optages på grundforløbets del 2

Du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver

• Begynder på uddannelsesstedet og starter efterfølgende på grundforløbet

• Begynder på grundforløbet (med underskreven kontrakt med opstart fra den 
dag, du starter på grundforløbet)

• Begynder i Ny mesterlære (og springer over dele af grundforløbet)

• Starter på lærestedet efter bestået grundforløb

Mange måder at starte uddannelsen på PRAKTIKPLADS (=læreplads)

Hvor søger jeg?

• Hele Danmark
• Vær parat til at flytte!

Hvordan tager jeg kontakt? 

• Personlig henvendelse



• Christina er dyrepasserelev i Afrika

• Jeppe er industritekniker i Vietnam og danmarksmester 2017

Praktik i udlandet



Medbringe din bærbar pc/tablet hver dag

Bøger kan købes i skolens bibliotek – ca. 675.- kr.

Eller du kan bruge grundforløbsbogen digitalt via Praxis online m. uni-login

Du skal forvente en udgift til:

• Hvidt kliniktøj: Overdel m. korte ærmer, lange bukser, hvide sko med hvide 

såler Der er mulighed for at købe/bestille kliniktøj på skolen ved Praxiswear.dk ellers kan du selv anskaffe arbejdstøjet

Omkostning til bl.a. kopier 500 kr. (engangsbeløb)

Du får brug for



1) Fra din bopæl til skolen mindst 5 kvarters transporttid med 
offentligt transportmiddel. 

2) Og du har valgt den nærmeste skole, hvor du kan tage den 
ønskede uddannelse eller det ønskede speciale.

• Pris: inkl. kost og vask koster kr. 542 pr. uge, hvis du er fyldt 
18 år eller har en uddannelsesaftale og er berettiget til at bo 
på skolehjemmet.

• Er du under 18 år og uden uddannelsesaftale, er opholdet 
gratis.

Skolehjem



Hvis du har varig funktionsnedsættelse
• Ordblind

• Fysisk handicap

• Psykisk diagnose

Dokumentation:
• Ordblindetest

• Dokumentation fra læge/speciallæge

• Udredning fra psykiater/speciallæge

Så har du følgende støtte muligheder:
• IT-udstyr

Scanner, scannerpen, pc med programmer, programmer til egen pc.

• Specialmøbler, ortopædiske sikkerhedssko, tolkebistand m.m.

• Studiestøttetimer – tilrettelægges efter behov.

Kontakt os hvis du har brug for hjælp, jo før jo bedre 

Louise Thierry Pedersen mail: lotp@techcollege.dk - tlf. 25266970

Specialpædagogisk støtte - SPS

mailto:lotp@techcollege.dk


Ungdomskort
Vil du søge ungdomskort/buskort, skal du bruge dit 

NemId for at søge på; www.ungdomskort.dk

Du kan først søge om ungdomskort, når du er 
optaget på uddannelsen.

Der er en behandlingstid på ca. 14 dage.

DU KAN TIDLIGST SØGE, NÅR DU HAR FÅET BEKRÆFTELSE 

PÅ OPSTART PÅ UDDANNELSEN

Hvis der opstår problemer i bestillingen, 
er du altid meget velkommen til at kontakte 

Lotte Vangkilde Jacobsen

Tlf.: 7250 5172

http://www.ungdomskort.dk/


Sådan søger du SU DU KAN TIDLIGST SØGE, NÅR 

DU HAR FÅET BEKRÆFTELSE 

PÅ OPSTART PÅ 

UDDANNELSEN



Plan B - Hvad laver du indtil du får en uddannelsesaftale eller 

på ny søger en plads?

Hvis du ikke bliver optaget i denne omgang tilbyder vi dig en 
personlig vejledning fra enten:

• Vejleder 

• Praktikpladskonsulent eller 

• UU-vejledningen

Kom godt videre 
Hvis du ikke bliver optaget

LÆREPLADS GIVER DIREKTE 
ADGANG TIL GF2. 
• Giv os besked hurtigst 

muligt, hvis du får en 
læreplads eller får kontakt 
til en mester.

I resten af 2020 er der ekstra 
løn tilskud til elever



• Følg med på: www.techcollege.dk

• På forsiden finder du link til bl.a. studiestart og alle de 
erhvervsuddannelser, du kan tage på TECHCOLLEGE

• På Facebook kan du se et bredt udsnit af de aktiviteter, der 
foregår på skolen

• Facebook: TECHCOLLEGE 

Følg med…



Kontakt vejledningen - ring, sms eller mail:

Ditte Heiden Pedersen
2526 6917

dipe@techcollege.dk 

På hjemmesiden www.techcollege.dk finder du også vejlederne 
under punktet kontakt.

Vi kan hjælpe med råd og vejledning, som vedrører din
uddannelse, også i dine praktikperioder.

Vejledning



Det videre forløb….

Tidsfrister til en plads med start den 10. august 2020

22. Juni 8-16
Samtaler

24. juni
Du får besked på, om du er optaget.

26. juni
Du skal svare på, om du vil gøre brug af din plads (Såfremt vi ikke har din 
accept rettidigt, framelder vi dig uddannelsen)




