EUV - Alle elever
Navn:

Cpr.nr.

Eleven har inden for de sidste 2 år haft følgende kurser
Kursus
AMU, 47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol
AMU, 45455 Mejerihygiejne og egenkontrol
AMU, 42928 Introduktion til mælk og mejeri
AMU, 47592, Gaffeltruck - certifikatkursus
Mad og Oplevelser, Almen fødevare hygiejne

Sæt kryds

Eleven har gymnasialuddannelse
Kemi, minimum niveau C
Teknologi minimum niveau C

EUV - Eleven er over 25 år
Eleven har inden for de sidste 5 år arbejdet i produktionen på virksomheder/driftssteder, der er autoriseret i
henhold til fødevareloven eller i udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende betingelser og som
producerer enten:
Produktion af:
Sæt kryds Periode:
Virksomhed:
Ost
Smør
Blandingsprodukter
Mælkekonserves
Kasein og kaseinater
Konsum is e.l.
Konsummælksprodukter
Desserter e.l

Erhvervserfaring:
Virksomhed

Godskrivning af praktik ved:
Anden uddannelse:

Ansat 6-10 mdr.
(fuld tid)

Ansat 10-18 mdr.
(fuld tid)

3 måneder

5 måneder

Ansat 18-24 mdr.
eller mere (fuld tid)

9 måneder

Dato:

Dato:

________________________________________
Elevens underskrift
Godskrivning

_______________________________________
Virksomhedens stempel og underskrift

EUV - Alle elever
Har eleven har inden for de sidste 2 år haft et af følgende kurser, AMU, 47481 Fødevarehygiejne og
egenkontrol, AMU, 45455 Mejerihygiejne og egenkontrol, AMU, 42928 Introduktion til mælk og
mejeri, Mad og Oplevelser, Almen fødevare hygiejne, giver det godskrivning for faget hygiejne.
Valgfag
Har eleven AMU, 47592, Gaffeltruck – certifikatkursus så kan eleven ikke vælge valgfaget Gaffeltruck,
der skal således vælges et andet fag bland de udbudte.
Merit
Hvis eleven har bestået et grundfag på højere niveau, så kan der søges om merit i faget. Merit gives
hvis der kan fremvises dokumentation for at faget er bestået på et højere niveau. Hvis der gives merit
i et grundfag så er man fritaget for eksamen, men undervisningen skal følges. For de elever som har
merit modtager anden undervisning som er beskrevet i de lokale undervisningsplaner (LUP) på Kold
Colleges hjemmeside https://www.koldcollege.dk/

EUV - Eleven er over 25 år
Relevant erhvervserfaring
Hvis eleven inden for de sidste 5 år opnået har relevant erhvervserfaring på virksomheder, der er
autoriseret i henhold til fødevareloven eller i udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende
betingelser og som producerer mejeriprodukter så giver der afkortning af praktiktiden.
Erhvervserfaring skal være opnået ved fuldtidsansættelse, dvs. et afløser job tæller ikke med i den
samlede arbejdstid.
Afkortning skoletid
Har eleven opnået 6 måneder eller mere relevant erhvervserfaring så gives der 4 uges afkortning på
hovedforløbene. Afkortningen er beskrevet i LUPen på Kold Colleges hjemmeside. De 4 ugers skole
afkortning kan kun opnås en gang i uddannelsen.
Afkortning praktiktid
Relevant erhvervserfaring opnået i 6-10 måneders fuldtidsbeskæftigelse giver 3 måneders afkortning
af praktiktiden. 10-18 måneder fuldtidsbeskæftigelse giver 5 måneders afkortning af praktiktiden og
18 måneder eller mere fuldtidsbeskæftigelse giver 9 måneders afkortning af praktiktiden.
Anden uddannelse
Hvis eleven har gennemført en anden uddannelse gives der 4 uges afkortning på hovedforløbene.
Afkortningen er beskrevet i LUPen på Kold Colleges hjemmeside

