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FAKTA 

2 ÅR I VIRKSOMHE-
DEN  

Hovedforløbet varer 2 år. 
 

PRAKTIK 
Praktikken tilrettelægges 

i forhold til virksomhe-
dens konkrete arbejds-

funktioner via et pointsy-
stem. 

 

9-11 SKOLEUGER 
Der er 9-11ugers skole, 
opdelt i 2-3 skoleophold, 
i løbet af det 2-årige ho-

vedforløb. 
 

UDBREDELSE 
Der blev indgået 78 afta-

ler i 2019.  

 

LÆS MERE 
Se side 2  

 

EN VEKSELUDDANNELSE ARBEJDSOMRÅDE 
 

Uddannelsen til eventkoordinator er 
til virksomheder i oplevelses-, sport-, 
turist- og eventbranchen, herunder 
kommuner, større sportsklubber 
samt musik og kulturhuse men også 
til private virksomheder, der internt 
eller eksternt planlægger og gen-
nemfører events, konferencer, ople-
velser for kunder, turister eller bru-
gere/borgere.  

Elever kan deltage i kreativ ideudvik-
ling, planlægning, projektstyring samt 
gennemførelse af events.  

Opgaverne kan i det hele taget vari-
ere meget – fra planlægning af mø-
der og præsentationer i egen virk-
somhed for en kunde – til planlæg-
ning og gennemførelse af kulturelle 
arrangementer.  

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN 
Eleven, der er klar til at starte sin praktikperiode, har gennemført branchespecifik 
undervisning inden for  

 kommunikation,  
 projektstyring, 
 udvikling og forretningsforståelse.  

 
I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan 
for oplæring. Praktikplanen kan f.eks. omfatte:  

 Udvikling, udarbejdelse og præsentation af tilbud  
 Projektstyring, booking af indslag og aktiviteter 
 Udarbejdelse af kontrakter, budgetopfølgning og fakturering 

 

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET 
I alt er der 9 – 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hoved-
forløbet.  
8 uger er bundne og omfatter emner inden for event og idéudvikling, regler, sikker-
hed og kvalitet, projektstyring og eventøkonomi, eventjura og eventdrejebog.   
I 2 uger kan elev og virksomhed vælge relevante valgfag, f.eks. erhvervsret, mar-
kedsanalyse, storytelling samt faget ”Projektstyring i praksis” på ekspertniveau.  

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/


 
INDHOLD OG MULIGHEDER  

 

www.uddannelsesnaevnet.dk Juli 2020 
 

 

 

  

   Kort fortalt 

Grundforløbet  

Uddannelsens grundforløb er op til 2 x 20 uger og består af 8 grundfag på C-
niveau og et uddannelsesspecifikt fag, der handler om kontor/administration. 
Særligt om studenter: Elever med hhx-baggrund skal ikke gennemføre et 
grundforløb og starter derfor direkte på hovedforløbet. Elever med stx, hf, htx, 
eux (teknisk eller sosu) skal følge et afkortet grundforløb på 5 uger.  
Særligt om voksne: Se nedenfor om voksenspor/EUV. 

EUX 

Eventkoordinatoruddannelsen har valgfri eux-forløb, hvilket betyder, at alle 
elever vælger om de vil have et gymnasialt niveau, inden de starter på 
uddannelsen. De gymnasiale fag påbegyndes på det 2 x 20 ugers grundforløb, 
og dernæst følger et studierettet år, inden praktikken/uddannelsesaftalen 
starter. Når eleven afslutter sin uddannelse, får eleven sammen med sit 
uddannelsesbevis også et eux-bevis, der giver adgang til at læse videre på lige 
fod med andre med en gymnasial eksamen. 

Overgangskrav  

For at starte på hovedforløbet/praktikken skal eleven opfylde uddannelsens 
”overgangskrav”. Eleven skal  opnå et gennemsnit på 2,0 i 5 grundfag på C 
niveau samt bestå en grundforløbsprøve i et uddannelsesspecifikt fag. 
Særligt om studenter: Se overgangskravene for studenter i ”Grundforløb og 
overgangskrav”  

Hovedforløb 

Hovedforløbet/praktikken er på 2 år og omfatter også skoleophold med 
specialefag og en afsluttende fagprøve. 
Særligt om voksne: Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og 
skal derfor ofte have et kortere hovedforløb. 
Særligt om studenter: Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. 
august 2023, varer op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år. 

Praktik 
Oplæringen i virksomheden tilrettelægges i en praktikplan. Målene for 
oplæringen består dels af bundne oplæringsfunktioner og dels af en række 
valgfrie funktioner, hvor elev og virksomhed kan skræddersy forløbet, så det 
passer til den konkrete virksomhed og elev. 

Specialefag og fagprøve 

Skoleopholdene i hovedforløbet omfatter bundne og valgfrie specialefag: 
Bundne specialefag: 8 uger + fagprøve 1 uge. 
Valgfrie specialefag: 2 uger, med mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers 
valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning. 
Den afsluttende fagprøve gennemføres inden for de sidste 6 måneder. 

Voksenspor/EUV 

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en 
realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver derefter indplaceret i et af 
3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i 
skoledelen og i praktikdelen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i 
udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge.  

Kontakt skoler, der 
udbyder uddannelsen 

NEXT – Uddannelse København, IBC International Business College, EUC 
Nord, Handelsfagskolen i Odder, Tietgenskolen, Zealand Business College, 
Aalborg Handelsskole, Aarhus Business College Tietgenskolen.  

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
http://www.nextkbh.dk/
http://www.ibc.dk/
http://www.eucnord.dk/
http://www.eucnord.dk/
http://www.handelsfagskolen.dk/
https://www.tietgen.dk/
http://zbc.dk/
http://www.ah.dk/
http://aabc.dk/
https://www.tietgen.dk/

