
Holdning til 
EUX elever

Nytteværdi 
af EUX

ÅBEN 
ENTREPRENØR
 
Har en kort og operativ styringshorisont, men er 
nysgerrig på nye måder at drive forretning på. Vil 
gerne være med på nye tiltag. De oplever ikke stor 
ekstra nytteværdi af EUX’en, men har ingen eller få 
barrierer ift at ansætte dem.  Vil gerne være med til 
at gøre branchen tiltrækkende og deltager aktivt i det 
arbejde. Er sikker på, at uddannelsens udviklingen er 
rigtig, og at nytteværdien vil komme. 
 
KENDETEGN FOR DISSE VIRKSOMHEDER
• Lærlinge er en vigtige del af virksomheden 
• Fokus på daglig drift – operativt styringshorisont
• Lav kompleksitet inden for opgaveløsning
• Ledelsesholdning : elever er en ressource
 – bruger gerne energi på at uddanne dem.
 
UDFORDRINGER 
• Udnytter ikke de ekstra kompetencer
• For få EUX-ansøgere. 
• Information til mestrene om EUX-uddannelsens 
	 profil	og	indhold	er	utilstrækkelig.

DRIFTS-
FOKUSERET 
 
Fokus er drift, arbejdskraft og økonomi. Virksom
hederne har en kort og operativ styringshorisont. 
Ingen beskrevet CSR.
 
KENDETEGN FOR DISSE VIRKSOMHEDER
• Fokus på daglig drift. 
• Lærlinge indgår i mandskabsstyrken 
 som en fuld ressource. 
• Lav kompleksitet inden for opgaveløsning
• Ikke videns tung 
• EUX’er bliver ikke udfordret, og virksomhederne 
 har ingen ekstra nytteværdi af dem. 
• Ledelsesholdning: elever skal kunne udfaktureres

UDFORDRINGER 
• Økonomi
• For lidt praktik. 
• EUD er dygtigere end EUX’er
• Manglende hensyn til branchens sæsonudsving

DYNAMISK OG 
UDVIKLINGSORIENTERETÅBEN

ENTREPRENØR

DRIFTS-
FOKUSERET MODEN OG 

PROFESSIONEL

DYNAMISK OG 
UDVIKLINGSORIENTERET
 
Virksomheden har en strategisk styringshorisont 
og	er	”first	mover”.	Ser	elevernes	potentialer	og	
fokuserer ikke på barriererne. Tænker elever ind i 
et større og langsigtet perspektiv. Har ikke nød-
vendigvis nedskrevet CSR, men har en god elev-ånd. 
 
KENDETEGN FOR DISSE VIRKSOMHEDER
• Vækstvirksomhed
• Høj kompleksitet inden for opgaveløsning 
• Videns virksomhed
• Ledelsesholdning:  elever skal udfordres 
 og alle kompetencer skal udnyttes.

UDFORDRINGER 
• For få EUX ansøgere
• Information til virksomheden om EUX-
	 uddannelsens	profil	og	indhold	er	utilstrækkelig.	

MODEN OG 
PROFESSIONEL
 
Virksomheden har en strategisk styringshorisont 
og et velfungerende elev set-up og beskrevet CSR. 
Generelt professionel i sin håndtering af medarbej-
dere og har stort erfaringsgrundlag med elever. Har 
ofte HR-funktion der  stiller krav til lederne om deres 
håndtering af elever.
 
KENDETEGN FOR DISSE VIRKSOMHEDER
• Høj kompleksitet inden for opgaveløsning
• Videnstunge opgaver 
• Gode til at systematisere elevernes oplæring
• Stiller store krav – også til elever
• Ledelsesholdning: elever er et samfundsansvar 
 
UDFORDRINGER 
• For få EUX ansøgere
• Ikke udelt begejstret for uddannelsen
• EUX elever har ift HHX for kort tid til den
 gymnasiale uddannelse

VIRKSOMHEDERNES INTERESSE I EUX ELEVER
En model, der viser, hvad der karakteriserer virksomheder med særlig interesse for EUX elever 


