
EUX I FOKUS 
(Tal til højeste fællesnævner på EUX og 

tiltræk unge til EUD) 
 

 

Målgruppe: 10. klasses elever (Tvivlerne mellem STX og EUX) 

Koncept: Et kommunikativt fremstød, der appellerer til tvivlerne mellem STX og EUX.   

Hvorfor denne indsats? Når man går i 10. klasse har den unge typisk en idé om, hvad de forskellige 
uddannelser indeholder og er. Har man samtidig ikke taget stilling til, hvilken vej man vil gå, så er 
der behov for at blive bekræftet i sine idéer om uddannelserne og ikke mindst i, hvad man vil lykkes 
med og hvad der giver mening for én selv. EUX fremstødet skal kommunikativt bygge på 
storytelling for at fremme relationskabelse, og fokus skal være på EUXens mange muligheder i en 
appel om uddannelse på højt niveau på erhvervsskolen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde/Besøg 
Tilmelding uddannelse 

Data 

Medskabelse og 

Eksponering 



Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
 Elevambassadører castes 

 Kampagnemateriale udvikles (interviews, storymaking, fotooptagelse) 

 Eventuel landingsside om EUX – alternativt partnerskolernes egne EUX sider. 

 Partnerskoler gennemskriver eget EUX materiale (opdateres), så det er let tilgængeligt og 

stemmer overens med indsatsens budskab 

 Data (Egen skole måler på konvertering og rekuttering med egne systemer.) 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 

Før - under - efter 
Kommunikationsindsatsen tilrettelægges og udføres af markedsføringsmedarbejder.  

Egen skole lancerer materialet på egne platforme i en fælles periode for hele partnerskabet. 

 

Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

 

10. Klasseseleven, der tvivler mellem STX og EUX: Tvivleren er en særlig ung, der 

gerne vil på det almene gymnasie, fordi det er socialt og på højt fagligt niveau, men han/hun er usikker på 
om karaktererne er gode nok, og vil inderst inde gerne lære på samme måde som i folkeskolen. Den unge 
tvivler kan ikke overskue valget og skal bekræftes følelsesmæssigt for at træffe den endelige beslutning om 
ungdomsuddannelse. Det er erhvervsskolens opgave at skabe vejledning og guides, der appellerer til den 
unges følelser og altså ikke alene med kolde facts. Erhvervsskolen skal møde den unge tvivler i det mindset 
han/hun har, som på dette tidspunkt typisk foregår i et loop af følelsesbetonede indikatorer, hvor den unge 
skal bekræftes i sit (tænkte) valg eller have oplevelser, der påvirker følelsesmæssigt til et andet valg. Social 
proof er et vigtigt parameter for tvivleren, da valget er følelsstyret. Erhvervsskolen skal tale til højeste 
fællesnævner i sin kommunikation med Tvivleren, og synliggøre potentialet i en erhvervsuddannelse på en 
måde, der skaber social proof. Foretrukne medier er: Snapchat, Facebook, Instagram, Youtube, 
oplevelser/events. 

 


