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Stor søgning til SCU  
Igen i år er der stor søgning til at tage en ungdomsuddannelse på SCU i Skanderborg. I alt har 326 unge 

søgt ind på SCU ved ansøgningsfristens udløb.  

 

Igen i år er SCU i Skanderborg et populært valg, når de unge skal vælge ungdomsuddannelse. I alt har 

326 unge søgt ind på SCU ved tidsfristens udløb den 13. marts.  

- Det er skønt, at så mange unge igen i år har lyst til at tage en ungdomsuddannelse hos os. Det 

bekræfter os i, at vi har et godt udvalg af uddannelser, og vi glæder os til at byde de nye elever 

velkomne i fællesskabet på SCU, siger SCUs direktør, Pia Marlo. 

Det store ansøgerfelt betyder, at Handelsgymnasiet HHX til næste skoleår igen etablerer seks 1. 

årsklasser. Også EUD/EUX Business oplever en rigtig god søgning og kan i det nye skoleår lave to EUX-

klasser og en EUD-klasse.  

Derudover har mange unge valgt HF, og især søgningen til den nye ordblinde-klasse er stor. På teknisk 

gymnasium HTX starter der igen to klasser op til næste skoleår.  

- Med så god søgning er jeg meget glad for, at vi er klar til at tage vores nye tilbygning i brug, når det 

nye skoleår starter til august. Vi er jo i gang med at bygge 2.000 nye kvadratmeter med 14 klasselokaler 

og fælles faciliteter, og vi holder tidsplanen, siger Pia Marlo. 

Hele processen omkring optagelse er forlænget i år som følge af indførelsen af elevfordeling på landets 

ungdomsuddannelser. Kommende elever vil derfor få information om optagelse senere end normalt. 

Når man har søgt en ungdomsuddannelse på SCU, vil man modtage information i sin digitale postkasse 

på et tidspunkt inden sommerferien. Hvis man som kommende elev eller forældre har spørgsmål, er 

man altid velkommen til at kontakte SCU.  

 

For mere information, kontakt: 

SCUs direktør, Pia Marlo 

mobil: 3038 6060 & mail: pam@scu.dk 


