
Heller ikke i 
12-årsalderen var 

Katja Vous Eriksen i 
tvivl: Fremtiden 

skulle være elektrisk
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Mens mange af lan-
dets unge mennesker 
må ty til vejledninger, 
uddannelsesguider, 
åbent hus-arrange-
menter, uddannelses-
oversigter og uddan-
nelses-tests, når de 
skal vælge retning 

efter folkeskolen, så har der al-
drig været den mindste tvivl i 
sindet hos Katja Vous Eriksen 
fra Viborg-egnen. Siden hun var 
12 år gammel har hun vidst, at 
hun ville være elektriker, når 
hun blev stor. 

Nu er hun i en alder af 21 år 
uddannet ikke blot elektriker, 
men EUX-elektriker, som er en 
5-årig uddannelse, der både gi-
ver et svendebrev som elektriker 
og en studenterhue, der giver 
adgang til videregående uddan-
nelser. Uddannelsen er blevet 
kaldt både en ’eliteuddannelse’ 
og ungdomsuddannelsernes svar 
på Jægerkorpset. 

At Katja Vous Eriksen er både 
dygtig og ambitiøs, satte hun en 

Katja udlever sin

EUX. Siden hun var 12 år gammel har Katja Vous Eriksen 
vidst, at hun ville være elektriker. I dag er hun 21 år 
og nyudlært EUX-elektriker med fagets medalje 
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HVAD VIL DU 
VÆRE, NÅR DU 
BLIVER STOR? 

ELEKTRIKERDRØM
tyk streg under, da hun i januar 
offi  cielt blev fejret på sin læ-
replads BE Installationer. Her 
modtog hun uddannelsesbevis 
samt diplom og medaljer for de 
to 12-taller, hun fi k for henholds-
vis sin afsluttende mundtlige og 
do. skriftlige eksamen. 

Det oplagte valg 
Mens andre piger på hendes al-
der legede med dukker, var Katja 
Vous Eriksen vild med at pille 
ved maskiner og apparater. En 

VHS-maskine, der ikke virkede, 
tændte for alvor elektrikerdrøm-
men i den teknik-interesserede 
12-årige, der med passionen for 
el og automatik kombineret med 
gode evner for matematik og fy-
sik ikke havde svært ved at vælge 
uddannelsesretning, da hun af-
sluttede folkeskolen. 

– Men jeg ville også rigtig ger-
ne have en studenterhue ligesom 
de fl este af mine venner. Jeg ville 
vise, at jeg også havde boglige 
evner. Derfor gik jeg og overve-

Erik Kønigsberg, 
direktør hos BE 
Installationer, 
overrækker ud-
dannelsesbevis, 
diplom og medal-
je til Katja Vous 
Eriksen
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jede, om jeg skulle starte direkte 
på elektrikeruddannelsen, eller 
om jeg skulle starte på HTX. 

– Men så var jeg så heldig at 
blive introduceret til EUX-ud-
dannelsen, og så tænkte jeg, at 
det jo gav sig selv: Det var det op-
lagte valg for sådan en som mig, 
forklarer Katja Vous Eriksen. 

Kamp for praktikpladsen
Efter et ophold på efterskole 
med den naturvidenskabelige 
linje ’Science’ var hun klar til at 
indtage elektrikeruddannelsen. 
Men det blev noget af en kamp 
at fi nde en praktikplads, selvom 
hun søgte i det meste af Jylland. 

En enkelt mester afviste 
hende, fordi han ikke orkede ’be-

sværet’ med for eksempel køns-
opdelte toiletforhold. Men ellers 
var det ikke hendes køn, der stod 
i vejen for en læreplads. 

– Problemet var, at de ikke 
vidste, hvad EUX var for noget, så 
alle de steder, jeg kom, skulle jeg 
først starte med at fortælle, hvad 
EUX-uddannelsen går ud på. 

Katja Vous Eriksen fortsatte 
ufortrødent sin praktikplads-
søgen, og til sidst blev hendes 
ihærdighed belønnet hos BE In-
stallationer. 

Teknik og viden
For Katja Vous Eriksen har det 
ikke medført særlige udfordrin-
ger at være kvinde i el-bran-
chen: 

EUX-ELEKTRIKERUDDANNELSEN
•  Uddannelsen blev oprettet i 2011 i samarbejde mellem DEF og Tekniq 
•  Uddannelsen, der kombinerer en erhvervsuddannelse som elektriker med en gymnasial uddannelse, 

 giver adgang til videregående uddannelser som for eksempel ingeniør eller maskinmester 
•  EUXelektrikeruddannelsen tager fem år at gennemføre – heraf udgør skoleundervisningen 103,6 uger 
•  På elektrikeruddannelsen.dk kan man se modulerne på de EUXspor, som de forskellige skoler udbyder.

– Det er jo åbenlyst, at vi 
ikke er lige så stærke som mæn-
dene, når der for eksempel skal 
trækkes store kabler. Men hvis 
man kan klare humoren i skur-
vognen, der jo godt kan blive 
lidt ’lummer’ en gang imellem, 
så er det ikke noget problem, 
siger EUX-elektrikeren, der har 
sagt ja til at fortsætte som elek-
trikersvend i sin virksomhed. 

Hun har aldrig fortrudt, at 
hun valgte elektriker-vejen: 

– Jeg kan godt lide teknik-
ken i faget, og jeg er vild med, 
at det ikke ’bare’ er et hånd-
værksfag. Der er en helt masse 
teoretisk viden bag, og det er 
fedt, at man hele tiden bliver 
udfordret og lærer nye ting, 
forklarer hun. 

Nye udfordringer
Selvom den nyudlærte elektri-
ker er glad for sit arbejde hos 
BE Installationer, hvor hun 
kommer vidt omkring i faget og 
løser mange forskellige opga-
ver, så er hun langt fra færdig 
med at uddanne sig. Derfor har 
hun nu sat kursen mod maskin-
mesteruddannelsen. 

Hun mener, den åbner man-
ge døre til fremtidige karriere-
ønsker og jobmuligheder: 

– Jeg har gået og tænkt 
over, om jeg skulle vente lidt og 
fortsætte som elektriker. Men 
jeg tror, at hvis jeg først kom-
mer ud og begynder at tjene 
gode penge, så bliver det måske 
svært at komme tilbage til sko-
lebænk og SU igen. Så nu går 
jeg bare og venter på, at opta-
gelsesblanketterne til maskin-
mesteruddannelsen bliver of-
fentliggjort på optagelse.dk. 


