
REALKOMPETENCE-
VURDERING
Alle over 25 år skal have lavet en realkompetencevurdering (RKV), når de tilmelder sig grundforløbet til EUD, 
EUX eller EUS, samt hvis en elev skal i gang med et hovedforløb.

Du kan også tilmelde dig en RKV uden at være tilmeldt uddannelse, hvis du ønsker en afklaring af dine kom-
petencer inden for uddannelsesområdet ”kontor, handel og forretningsservice”. 
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ERHVERVS-
UDDANNELSE
FOR VOKSNE



Ved en RKV bliver du placeret i gruppe EUV 1, 2 eller 3. (Erhvervsuddannelse for voksne gruppe 1, 2 eller 3) og får 

udleveret en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan uddannelsen kommer til at se ud. Den skal du bruge, når du 

søger praktik/elevplads, eller når du skal have godkendt din praktikaftale på den skole, du skal tage hovedforløbet 

på. 

Relevant erhvervserfaring skal som udgangspunkt være i en godkendt virksomhed inden for den uddannelse, du har 

tilmeldt dig, og erhvervserfaringen må ikke være mere end fem år gammel.

EUV 1: Du bliver placeret i EUV 1, hvis du har mindst to års relevant og godkendt erhvervserfaring. Du skal ikke tage 

grundforløbet og heller ikke i praktik. Du skal kun følge skoleugerne på hovedforløbet - som regel 8-15 uger fordelt 

over ½ år - og kan være på SU i de måneder, hvor der er skoleuge. Mellem skoleperioderne er du selvforsørgende. 

Har du valgt en kontoruddannelse, og har du ikke en studentereksamen/HF, skal du tage det studieforberedende år 

på EUX inden skoleperioderne.

EV 2: EUV 2 er for dig, der har en uddannelse i forvejen og/eller relevant erhvervserfaring i mindre end to år.  

Du skal tage grundforløbet eller dele af det og får forkortet dit hovedforløb i forhold til meritgivende uddannelse og/

eller erhvervserfaring.

EUV 3: Hvis du ikke har en uddannelse i forvejen og heller ikke har relevant erhvervserfaring inden for den uddan-

nelse, du skal i gang med, bliver du placeret i EUV 3. Du får et ordinært uddannelsesforløb som unge under 25 år.

TILMELDING TIL UDDANNELSERNE
Tilmeld dig via vores hjemmeside www.brock.dk/rkv.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores voksenvejledning på voksen.vejledning@brock.dk eller på 

telefon 33 91 41 00.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.  
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på  
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer  
samt toplederuddannelse. 
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