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Rekordmange elever starter deres
karrieredrøm på TEC

Er du én af dem, der i marts har sat krydset ved en uddannelse på TEC, så er
du langt fra den eneste. De første tilmeldingstal viser, at kommende elever
kan se frem til masser af liv og kammerater efter sommerferien. Det gælder,
uanset om krydset er sat ved gymnasiet, EUX, en erhvervsuddannelse eller
10. klasse. TEC har over hele linjen en elevfremgang på 10-16 %.

”Vi glæder os meget til at tage imod de mange nye elever og krydser fingre for, at
det bliver med fysisk fremmøde. Alle medarbejdere på TEC står som
væddeløbsheste i boksen. Vi er utålmodige og længes efter at møde eleverne og
få de mange nye karrieredrømme til at spire og vokse,” fortæller direktør Morten
Emborg med et stort smil. 



Gode til at få det bedste ud af virtuelle universer
På TEC har der været stor bekymring for, om det på trods af store
bestræbelser og velmenende tiltag er lykkedes med at vise uddannelserne og
deres indhold via de virtuelle universer. Heldigvis er de bekymringer ikke
blevet til noget.

”Unge og forældre har taget utrolig godt imod de virtuelle tilbud. Vi har fx haft
mere end 7.500 besøgende på vores virtuelle åbent hus-arrangementer. Jeg er
glad for, at de har skabt retning for mange unge, for det har bestemt ikke været
let for dem som corona-årgang,” siger Morten Emborg.

Flere elever er godt for alle
De store tilmeldingstal er ikke kun godt nyt for TEC. Det er også godt nyt for
virksomhederne og samfundet generelt, der mangler faglærte. 

Jubilæumsår med format
Netop i år fejrer TEC jubilæum. I 150 år har TEC haft fokus på uddannelse,
godt håndværk, dannelse - og at blive til noget. 

”Vi har en lang historie, der er præget af fagligt stolte traditioner og mennesker,
der skaber udvikling ved at turde gå nye veje. Vi er glade for, at så mange vil være
med til at føre den historie videre og skrive ny historie sammen med os,” slutter
Morten Emborg. 

Sådan fordeler tilmeldingerne sig:

• H.C. Ørsted Gymnasiet har i forhold til sidste år en stigning på 16
%

• Grundforløb 1 og 10. klasse har i forhold til sidste år en vækst på
12 %. Tallet indebærer også en flot stigning til EUX

• Grundforløb 2 ser ud til at få en fremgang på 10 % (stadig åbent
for tilmeldinger)

*Tallene viser den første optælling og kan ændre sig frem mod
uddanelsesstart i august.

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og



efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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