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Kære kommende elev!

Optagelse på EUD Business
Optagelse fra 9. eller 10. klasse

Der findes rigtigt mange uddannelsesmuligheder, og derfor kan det være

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller

Under 25 år og afsluttet grundskolen
for mere end 14 måneder siden

vanskeligt, hvilken uddannelse man skal vælge. En uddannelse på Tønder

hvis det er mindre end 14 måneder siden, at du gik

Er det mere end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, og

Handelsskole er et godt valg!

ud af grundskolen, skal du begynde på Grundforløb

er du under 25 år, så skal du starte på GF2, der varer 20 uger.

Efter mange års skolegang i grundskolen kan Tønder Handelsskole tilbyde

1 (GF1). Dette forløb varer 20 uger og er den indle-

GF2 er et forløb, hvor du specialiserer dig inden for den uddannelses-

starten på noget helt nyt. Som elev hos os på enten EUD Business eller EUX

dende del af din erhvervsuddannelse.

retning, du vælger. Efter at du har afsluttet grundforløbet, fortsætter

Business vil du få en erhvervsrettet og praktisk grunduddannelse, som vil

Efter GF1 skal du fortsætte på Grundforløb 2 (GF2),

du på hovedforløbet og dermed din elevtid i en virksomhed.

give dig indsigt i samfundsfaglige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.

der også varer 20 uger, inden du kan påbegynde ud-

Du kan på vores erhvervsuddannelsesdel vælge enten EUD Business eller

dannelsens hovedforløb og dermed din elevtid i en

For at blive optaget på EUD Business skal du have afsluttet fagene

virksomhed.

Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit (ellers skal
du til optagelsesprøve).

EUX Business, ligesom det er muligt at tage forløbet EUD Student, hvis du
tidligere har bestået en gymnasial ungdomsuddannelse.

For at blive optaget på GF1 skal du have afsluttet

Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale

For alle uddannelsernes vedkommende gælder det, at de er erhvervsrelate-

fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karak-

med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have

rede og med en praksisnær indgangsvinkel til opgaverne.

tergennemsnit.

opfyldt din undervisningspligt.

Uddannelserne vil give dig adgang til en lang række uddannelser inden for

Ligeledes skal du være erklæret uddannelsesparat.

Du skal samtidig være opmærksom på, at der gælder særlige krav for

specielt handel & salg, business to business samt logistik og planlægning.

at kunne gennemføre GF2. Kravene skal enten være opfyldt, inden

Ligeledes vil EUX Business give dig en erhvervsuddannelse med fag på

du begynder på GF2, eller du kan læse fagene op, mens du går på

gymnasialt niveau, således at du kan søge elevplads inden for kontor eller

forløbet. Dette skal du afklare med en studievejleder ved tilmelding.

bruge uddannelsen som et springbræt til de videregående uddannelser på
fx erhvervsakademierne eller professionshøjskolerne.

Er du fyldt 25 år, og ønsker du at tage en erhvervsuddannelse?

Hos os kommer du til at arbejde med både velkendte og helt nye fag. Der

Så har vi et særligt forløb målrettet dig! Forløbet kaldes Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og er tilrettelagt, så det bygger videre

bliver nye undervisningsformer og arbejdsmetoder, ligesom du får nogle nye

på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen. Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere

lærere med brændende interesse for netop deres fag.

på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre
din skole- og praktikdel på kortere tid.

Vi er en del af Campus Tønder – et levende uddannelsesmiljø og fællesskab,
hvor unge mødes på tværs af uddannelserne.

Carsten Uggerholt Eriksen
DIREKTØR

Vi glæder os til at byde dig velkommen som elev på Tønder Handelsskole.

TØNDER HANDELSSKOLE

Gør det virkeligt!
På EUD Business kan du specialisere dig inden for:
BUTIK OG E-HANDEL: Denne retning giver dig adgang til alle detailfagene og er oplagt, hvis du kunne tænke dig et job som fx
salgsassistent i en sportsforretning, tøjbutik eller måske et job som dekoratør eller blomsterdekoratør.

INDHOLDSFORTEGNELSE
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EUD Business
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Uddannelsens
opbygning

SIDE

EUD student
Studievejledning

S I D E TSC

BUSINESS TO BUSINESS: Denne retning giver dig adgang til en hverdag med handel mellem virksomheder. Oplagte jobmuligheder er handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent eller eventkoordinator.
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Den korteste vej til
erhvervslivet

EUD BUSINESS er for dig, der brænder for at komme ud og få erfaringer i erhvervslivet, og som har interesse for handel, service
og busiksarbejde. Allerede efter ét år får du en elevplads i en butik eller virksomhed, og efter tre år er du færdiguddannet.

SIDE

Kravene, du skal have opfyldt før eller under GF2:
Sociale aktiviteter
Virksomhedsbesøg

●

EUD Butik og e-handel:
Dansk D, Engelsk D

●

EUD Business to business:
Dansk C, Engelsk C

S I D E Jobdating & jobsøgning
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Optagelse på EUD Business
EUD Business er for dig, der gerne vil arbejde inden for handel eller butik. Uddannelsen består som udgangspunkt af to grundforløb
(1+2), der samlet varer et år. Herefter skal du videre på hovedforløbet, der består af to års elevtid i en virksomhed.

1/2 år

Grundforløb
1. del

1/2 år

2 år

Grundforløb
2. del

Fag på grundforløb - 1. del

Hovedforløb
2 års elevtid

Mulighed for
videreuddannelse

Hovedforløb - To års elevtid

Videreuddannelse

●

Dansk D / Dansk C *

inden for job som:

●

●

Almene erhvervsfag

●

Eventkoordinator

●

Valgfag

●

Handelsassistent

●

Merkonom

●

Virksomhedsrettede projekter

●

Indkøber

●

Akademi

●

Logistikassistent

Fag på grundforløb - 2. del

●

Sælger

●

Erhvervsøkonomi C

●

Dekoratør

●

IT C

●

●

Afsætning C

●

Engelsk D / Engelsk C *

●

uddannelser

Salgsassistent i buik
Fx sportsbutik, tøjbutik, kolonial,
isenkræmmer, trælast, elektronik etc.

Specifikke fag for uddannelsen
Fx dekoration, priskalkulation,
butiksindretning, indkøb og logistik *

●

Korte videregående

FAQ
Er EUD Business noget for mig?

Valgfag

* Fagenes niveau og valg af specifikke fag

EUD Business er for dig, der er serviceorienteret, har mod på en karriere inden for handel og butik, og som næsten ikke kan vente

afhæger af din fagretning

med at komme ud og arbejde i det rigtige erhvervsliv. Du er klar til en uddannelse, som har fokus på det praktiske, og som giver
dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i.

Hvad kan du blive?
BUTIK OG E-HANDEL: Du kan se frem til en hverdag inden for mange forskellige erhver. Du kan få en butikskarriere i den branche,
du brænder for. Det kan være branhcer som tøj og mode, sportsudstyr, elektronik, smykker, kosmetik, bolig eller bøger. Du bliver
også rustet til at drive onlineforretninger.
BUSINESS TO BUSINESS:
Du kan se frem til en hverdag i en virksomhed, hvor du handler med andre virksomheder, hvor du handler med andre virksomheder.
Her kan du blandt andet hjælpe med rådgivning, priskakulation og ordrehåndtering.

Hvad er adgangskravene?
Du skal have mindt 02 i fangene Dansk og Matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse for at kunne søge om optagelse på EUD
Business.

Kan du få SU?
Ja. Du modtager SU det første år, hvis du er fyldt 18 år. Herefter kommer du i lære som elev og får elevløn.

Er du nysgerrig?
Kom til Åbent Hus eller læs mere om uddannelsen på www.eudbusiness.dk.
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EUD Student (EUD-S)

Studievejledning

Elevråd & festudvalg

Det sociale liv

Har du afsluttet en gymnasieuddannelse (STX, HTX, HHX eller HF),

På Tønder Handelsskole er der fire studievejledere,

Elevrådet er sammensat af en elevrådsrepræsentant

Du skal lære noget, men det skal også være sjovt. Din studietid

og vil du gerne hurtigt i gang med en erhvervskarriere inden for

som er parate til at hjælpe og give vejledning. De

og en suppleant fra alle klasser på skolen. Desuden

på Tønder Handelsskole byder på meget mere end undervisning,

Kontor, Butik og e-handel eller Business to business?

tre vejledere er Gitte Gjesing, Paul Jacob Meyer og

er der repræsentanter og suppleanter fra HTX med

lektier og prøver!

På Tønder Handelsskole opstarter vi løbende målrettede forløb

Flemming Sørensen.

i elevrådet.

Hos studievejlederne på Tønder Handelsskole kan

Elevrådet har mange aktiviteter gennem skoleåret.

arrangeres der løbende forskellige aktiviteter, hvor der er plads

du få de informationer og den vejledning, du har

Bl.a. er det elevrådet, som arrangerer vores julebanko,

til både dans, grin og gode oplevelser. Det er nemlig vigtigt for

Afhængig af din gymnasiebaggrund skal du vælge et af neden-

brug for, når det drejer sig om uddannelser bl.a.

og sammen med vores festudvalg står de for fredags-

os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt sammen

stående forløb:

med hensyn til optagelse, indhold, krav og frem-

baren, elevfester samt festivalarrangementerne på

med dine klassekammerater.

tidsmuligheder.

skolen.

De sociale aktiviteter, du som elev kan deltage i på Tønder Han-

Med EUD-S kan du på blot 10 uger blive klar til en elevplads i en

Studievejledningens opgave er også at hjælpe dig

Elevrådet er ligeledes med, når der bliver afholdt

virksomhed.

igennem din uddannelse. Hvis du har spørgsmål

idrætsdag, Vidåkap samt diverse events på skolen.

Ved optag på uddannelsen skal du tilkendegive, om du ønsker

eller problemer, enten i forhold til skole eller dit

at uddanne dig inden for Butik og e-handel, Business to business

privatliv, så kan du henvende dig til en af skolens

Elevrådet har også et samarbejde med elevrådene på

viduelt, er der masser af muligheder for at teste konkurrence-

eller Kontor.

studievejledere. Vi ved af erfaring, at der er man-

synergiskolerne og de øvrige uddannelser på Campus

ånden, når Handelsskole-DM indbyder til fodbold, håndbold,

Forløbet afsluttes med en eksamen i ét af grundfagene samt en

ge praktiske og måske også sociale og personlige

Tønder.

golf og badminton. Desuden har vi fitnesstilbud og en løbeklub

grundforløbsprøve målrettet dit uddannelsesmål.

problemer, der skal håndteres i forbindelse med

på skolen.

EUD-S-forløbet er SU-berettiget.

en ungdomsuddannelse, og dem kan vi hjælpe dig

Vi har hvert år en idrætsdag for alle skolens elever, og vi spiller

med.

den traditionelle ”New Firm Tønder” – fodboldkampen mod

Vi lægger stor vægt på det sociale liv og sammenhold. Derfor

for dig, der ønsker at supplere din gymnasieuddannelse med en
erhvervsuddannelse.

EUD-S 10 uger for studenter (STX, HTX eller HF)

delsskole, gør det sjovt at gå i skole. Der sker mange aktiviteter,
som gør hverdagen varieret for dig og dine kammerater.
Er du til fysiske udfoldelser, enten i form af holdsport eller indi-

EUD-S 5 uger for handelsstudenter (HHX)

Tønder Gymnasium & HF.

Er du student fra Handelsgymnasiet (HHX), kan du komme i gang

Vi kan fungere som dine sparringspartnere, har altid

med en erhvervskarriere på kun 5 uger.

tid til en personlig snak, og kan også svare på dine

På skolen er der i løbet af skoleåret mange fællesarrangementer –

Herefter er du klar til en elevplads inden for enten Kontor, Business

spørgsmål omkring uddannelsen.

det kan være foredrag, gæsteundervisere, koncerter og forskelli-

to business eller Butik og e-handel.

ge aktiviteter arrangeret af eleverne fx temadag og juleafslutning.

Målet med 5-ugers forløbet er, at du får indblik i en række uddan-

Kommende elev?

nelsesspecifikke fag, der tager udgangspunkt i netop det hoved-

Er du vejleder, klasselærer, forældre eller kommen-

område, som din kommende praktikplads hører under. Forløbet

de elev med spørgsmål vedrørende vore ungdoms-

er skræddersyet, så du bl.a. kommer til at arbejde teoretisk og

uddannelser og evt. overgangen fra grundskole til

praktisk med opgaver, der er typiske for den branche, du har valgt.

Tønder Handelsskole, er du velkommen til at kon-

Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, som skal bestås,

takte os.

Der er i starten af skoleåret en introtur for alle nye elever. Dette

Tønder Sportscollege

giver både elever og lærere en god mulighed for at lære hinanden at kende under mere afslappede omstændigheder.
Vi har på skolen en god tradition for dimissionen, som er skolens

Er du elev på én af følgende ungdomsuddannelser:

officielle farvel til eleverne med en tak for nogle forhåbentligt

Tønder Gymnasium, Det Blå Gymnasium Tønder, Tøn-

gode og udbytterige skoleår. Der overrækkes afgangsbeviser,

Efter Tønder Handelsskole

der Handelsskole, EUC Syd eller på én af de to 10.

og elever, der i årets løb har ydet en særlig indsats, får overrakt

Vi har fokus på at hjælpe eleverne videre i uddan-

klasseskoler, Tønder10 eller Ludvig Andresen Schule,

legater.

nelsessystemet efter afsluttet skolegang hos os.

så er der mulighed for også at blive tilmeldt Tønder

Derfor har vi i løbet af skoleåret en række initiativer,

Sportscollege (TSC).

inden du kan begynde i praktik.

som sætter fokus på de unges valg af uddannelse.
Eleverne kommer på grundforløbene til at arbejde

TSC tilbyder idrætsgrenene fodbold og håndbold.

med jobsøgning og jobsamtale, ligesom der er et
jobdatingforløb, hvor eleverne kommer til at date

Se eventuelt yderligere informationer

en række forskellige lokale virksomheder.

på Tønder Sportscollege hjemmeside:
www.toendersportscollege.dk

Studievalg
Studievalg Sydjylland har vi et særdeles godt sam-

Grundfag

arbejde med. Studievalg er ofte på skolen, hvor det

Uddannelsen er sammensat af tre grundfag
og uddannelsesspecifikke fag:

uddannelser. Ligeledes er de rundt i klasserne for at

er muligt at få en samtale omkring videregående

●

Erhvervsøkonomi C

●

Informationsteknologi C

●

Afsætning C

●

Uddannelsesspecifikke fag

fortælle om bl.a. adgangskrav, optagelsesprocedure
og studievalg.
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