
 

Grundforløb 2 

TEKNISK DESIGNER 
Trin og specialer: Teknisk designer inden for bygge og anlæg eller industriel produktion 
 
Er du begejstret for computeren som værktøj, og har du lyst til at kombinere dine kreative 
evner med det gode håndværksmæssige arbejde? 
 
Jobfunktioner og kernekompetencer 
Det er vigtigt, at du både er kreativ og god til tal, og at du 
forstår at lytte og formidle, når du planlægger og løser 
opgaver for andre. 
 
Det er dig, der konstruerer en 3D-model på computeren i 
samarbejde med arkitekten. Du omsætter en idé til form. 
Du ved, hvilke materialer ingeniøren og håndværkerne skal 
bruge. På den måde kan du i samarbejde med andre 
faggrupper gøre et produkt til virkelighed. Du spiller altså 
en aktiv rolle i hele designprocessen. 
 
Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver at tegne og konstru-
ere/designe alt lige fra bremseklodser til biografer. 
 
Som teknisk designer arbejder du for eksempel i større 
produktionsvirksomheder, elektronikvirksomheder, hos 
entreprenører og rådgivende ingeniører eller i offentlige 
virksomheder. 
 
Karriereveje 
Du kan starte egen virksomhed, eller du kan videre-
uddanne dig til fx driftsteknolog offshore, multimedie-
designer, kort- og landmålingstekniker, byggetekniker, 
bygningskonstruktør eller tage en professionsbachelor i 
eksport og teknologi. 
 
Læs mere på www.ug.dk 
 

Adgangsbegrænsning 
Ja ☐   Nej ☒ 
 
Mulighed for skolepraktik 
Ja ☒   Nej ☐ på HANSENBERG 
 
Mulighed for EUX 
Ja ☐   Nej ☒ 
 
Nærmeste skole, der udbyder hovedforløbet 
HANSENBERG tilbyder specialerne bygge og anlæg samt 
industriel produktion. 
 
Uddannelsens varighed og fag 
Uddannelsen varer 3 år 6 mdr. 
 
På skolen lærer du at tegne og konstruere ting på com-
puter, og du lærer at undersøge materialer og beregne 
priser på opgaver. 
 
På Grundforløb 2 skal du gennemføre og bestå grund-
fagene matematik E, dansk E, engelsk F samt førstehjælp 
og brandbekæmpelse. 
  
 
HANSENBERG – bliv dig selv 
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EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse 

 
FAKTA OM GRUNDFORLØB 2 

 
Adgangskrav og optagelse 
• Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, 

herunder have bestået dansk og matematik. 

• Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 
erhvervsuddannelse. (Dette sker ved en samtale inden 
opstart). 

 
Bemærk: Du kan ikke starte på Grundforløb 2 direkte efter 
9. eller 10. klasse. 
 
Grundforløb 2 starter i januar, og på de fleste uddannelser 
er der også opstart i august. Du søger ind via 
www.optagelse.dk, hvor du også kan se ansøgnings-
fristen. Vi vil meget gerne have din ansøgning i god tid. 
 
Grundforløb 2 er obligatorisk for alle og retter sig mod en 
konkret uddannelse. 
 
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og 
skoleperioder. 
 
Hvis du er over 25 år, skal du tage uddannelsen som EUV. 
Se faktaark om EUV på www.hansenberg.dk 
 
Økonomi 
Du kan få SU på Grundforløb 2 efter gældende regler. Hvis 
du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. 

Gør dig umage med at vælge 
Du skal være opmærksom på, at du maks. kan starte på 3 
ungdomsuddannelser i alt. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på  
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk 
 
Uddannelserne findes på følgende adresser: 

C.F. Tietgens Vej 11 
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvogns-
mekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker, 
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-, 
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskin- 
og vejgodstransportuddannelserne. 
 
Skovvangen 28 
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent  
og fitnessuddannelsen. 
 
Vranderupvej 90 
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand, 
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker, 
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen. 
 
 
www.hansenberg.dk – tlf. 7932 0100 
hansenberg@hansenberg.dk 

 


