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Der findes rigtig mange uddannelsesmuligheder, og derfor kan det være vanskeligt, hvilken uddannelse man skal vælge. 
En uddannelse på Tønder Handelsskole er et godt valg! 
Efter mange års skolegang i grundskolen kan Tønder Handelsskole tilbyde starten på noget helt nyt. Som elev hos os på 
enten EUD Business eller EUX Business vil du få en erhvervsrettet og praktisk grunduddannelse, som giver dig indsigt i 
samfundsfaglige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.

Du kan på vores erhvervsuddannelsesdel vælge enten EUD Business eller EUX Business, ligesom det er muligt at tage 
forløbet EUD Student, hvis du tidligere har bestået en gymnasial ungdomsuddannelse.
For alle uddannelsernes vedkommende gælder det, at de er erhvervsrelaterede og med en praksisnær indgangsvinkel til 
opgaverne.
Uddannelserne giver dig adgang til en lang række uddannelser inden for specielt handel & salg, business to business samt 
logistik og planlægning. Ligeledes giver EUX Business dig en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, således 
at du kan søge elevplads inden for kontor eller bruge uddannelsen som et springbræt til de videregående uddannelser 
på fx erhvervsakademierne eller professionshøjskolerne. 

Hos os kommer du til at arbejde med både velkendte og helt nye fag. Der bliver nye undervisningsformer og arbejdsme-
toder, ligesom du får nogle nye lærere med brændende interesse for netop deres fag. 
Vi er en del af Campus Tønder – et levende uddannelsesmiljø og fællesskab, hvor unge mødes på tværs af uddannelserne. 

Uddannelse på EUD Business 
eller EUX Business

VORES UDDANNELSER

EUD Business Elevplads indenfor butik & handel

EUX Business
Grundforløb 1 & 2

EUX Business
Studieår

Elevplads handel, butik, økonomi eller kontor
eller
Videregående uddannelse, fx politi, pædagog

HHX
1. år

HHX
2. år

HHX
3. år

Elevplads
eller
Videregående uddannelse

EUX Business
Med EUX Business skal du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial eksamen - med EUX Business kombinerer du nemlig begge dele.

Vælger du EUX Business har du mulighed for - på  én gang - at få en erhvervsud-
dannelse og adgang til videregående uddannelser.

Videregående uddannelse
Som elev på EUX Business har du dog også mulighed for at søge ind på en vide-
regående uddannelse direkte efter at du har afsluttet studieåret.

Du kan fx læse til pædagog, lærer, politibetjent og sygeplejerske.

EUX Business giver muligheden for at arbejde innovativt med den teori, du har 
lært på skolen og på den måde omsætte din viden til praksis.
Dette gør, at du får et stærkt fagligt fundament, som du kan bruge i dit videre 
uddannelsesforløb.

Elevplads
Uddannelsen er meget praksisnær, og afsluttes med et 2-årigt prak-
tikforløb i en virksomhed inden for fx administration, økonomi, re-
vision, shipping, butik eller handel.

JULIE MEYER, elev, EUX Business

Jeg valgte at tage EUX Business da jeg gerne vil prøve noget nyt i forhold til de fag jeg 
tidligere har haft. Det er en to årig uddannelse, som gør at jeg lidt hurtigere kommer 

ud på arbejdsmarkedet. Det tiltaler mig også, at der i uddannelsen er mange praktiske forløb, 
hvor vi arbejder med projekter og på den måde lærer på andre måder end kun at sidde i et 
lokale. En EUX Business giver mig både det praktiske og det teoretiske, samtidig med at det 
åbner mange muligheder for mig.

EUX Business er studentereksamen på 2 år
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SELVSTÆNDIG MED EGEN BUTIK / WEBSHOP         LÆRER         POLITIBETJENT         MULTIMEDIEDESIGNER         ADVOKATSEKRETÆR         
SÆLGER         HANDELSØKONOM         ADVOKATSEKRETÆR         ERHVERVSJURIST         KONTORASSISTENT         DESIGNTEKNOLOGI         SER-

VICEØKONOM          SOCIALRÅDGIVER         REVISOR         REVISOR         BUTIKSCHEF         PÆDAGOG         E-DESIGNER        DEKORATØR

Opbygning EUX BusinessEUX Business – student på 2 år

Grundforløb
1. år

Studieår
2. år

Videregående
uddannelse

Fag på grundforløb
1. år
● Dansk C
● Samfundsfag C
● Matematik C
● Engelsk C
● Organisation C
● IT C
● Erhvervsøkonomi C
● Afsætning C
● Erhvervsfag

Fag på studieår 
 2. år
● Dansk A
● IT B
● Virksomhedsøkonomi B/
 Matematik B
● Afsætning B
● Engelsk B
● Tysk C
● Valgfag C + B

● Erhvervsakademiet
● Professionshøjskolen
● Universitet
● Politi
● Lærer
● Journalist

1 år 1 år

2 år

2 år

EUX
BUSINESS

HANDEL & BUTIK

KORTE  V I D E R E G Å E N D E  U D D.

J O B E K S E M P L E R

JOBEKSEMPLER

Lærer

Erhvervsjurist

Finansøkonom

Pædagog

Politibetjent

Revisor

Socialrådgiver

Markedsføringsøkonom

Designteknologi

E-designer

Kontorassistent

Advokatsekretær

Kontorleder

Multimediedesigner

Serviceøkonom

Handelsøkonom
Logistikøkonom

VIDEREG
Å

EN
D

E U
DD.

K
O

N
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Indkøber
DekoratørHandelsassistent

Eventkoordinator

Butikschef

Sælger

Selvstændigmed egenbutik / webshop

2 års elevtid

● Økonomi / Finans
● Revision
● Spedition
● Administration
● B2B
● Butik / Detail

Hvad har du brugt din EUX Business til?

LOUISE BOSSEN MATHIESEN 
I 2017 afsluttede jeg min EUX Business på Det Blå Gymnasium i Tønder, siden da har jeg haft 
et sabbatår, hvor jeg arbejdede som lærervikar og blev endnu mere klar og sikker på, hvilken 
uddannelse jeg ville vælge. 
Siden september 2018 har jeg studeret til Folkeskolelærer på UC Syd i Haderslev. Jeg har her 
i sommeren 2020 afsluttet dansk, og kan derfor kalde mig selv for dansklærer. Derned er jeg 
nu halvvejs med min uddannelse som folkeskolelærer. Derudover er jeg i gang med idræt, som 
jeg afslutter i januar 2021 og skal i gang med madkundskab til september. 
EUX var et utrolig godt valg for mig, det gav mig mange muligheder for at vælge præcis den 
uddannelse jeg gerne ville tage og fagene var også med til at se hvordan det ser ud i den 
virkelige verden. Jeg har været utrolig glad for mit valg om at vælge EUX, både lærerne og det 
faglige var med til at udvikle mig som person, og give mig forskellige værktøjer til at kunne 
komme videre efter min ungdomsuddannelse.

EUX Business er en ungdomsuddan-
nelse, der giver dig mange muligheder 
og kompetencer inden for blandt andet 
kontor, handel, innovation og ledelse. 
Du bliver student efter 2 år og har derfor 
også muligheden for at søge ind på en 
lang række videregående uddannelser, 
da fagene på gymnasialt niveau også 
giver mulighed for det.
Med en EUX Business ér du i virkelig-
heden. Fagene bliver undervist med 
udgangspunkt i, at teori hurtigt kan 
bringes i anvendelse.

Kontakt skolen for at aftale en snak med 
en studievejleder. Du kan også komme 
til at møde elever fra vores EUX Business 
og samtidig få en rundvisning på Tønder 
Handelsskole og Campus Tønder.

MED EN EUX 
BUSINESS
FÅR DU ET 

STÆRKT
FUNDAMENT

FOR DIN FREMTID

4 5



Opbygning 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.

Grundforløb
1. del

Grundforløb
2. del

Hovedforløb
2 års elevtid

Mulighed for
videreuddannelse

Fag på grundforløb
1. del
● Dansk D / Dansk C *
● Engelsk C
● Samfundsfag C
● Almene erhvervsfag
● Valgfag
● Virksomhedsrettede 
 projekter

Fag på grundforløb 
 2. del
● Erhvervsøkonomi C
● IT C
● Afsætning C
● Specifikke fag for 
 uddannelsen
 Fx dekoration,

 priskalkulation, 

 butiksindretning, 

 indkøb og logistik *
● Valgfag

Hovedforløb
To års elevtid 
inden for job som:
● Eventkoordinator
● Handelsassistent
● Indkøber
● Logistikassistent
● Sælger
● Dekoratør
● Salgsassistent i butik
 Fx sportsbutik, tøjbutik, kolonial,
 isenkræmmer, trælast, elektronik etc.

Videreuddannelse
● Korte videregående 
 uddannelser
● Merkonom
● Akademi

1/2 år 1/2 år 2 år

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

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller 
hvis det er mindre end 14 måneder siden, at du gik 
ud af grundskolen, skal du begynde på Grundfor-
løb 1 (GF1). Dette forløb varer 20 uger og er den 
indledende del af din erhvervsuddannelse. 
Efter GF1 skal du fortsætte på Grundforløb 2 (GF2), 
der også varer 20 uger, inden du kan påbegynde 
uddannelsens hovedforløb og dermed din elevtid 
i en virksomhed. 

For at blive optaget på GF1 skal du have afsluttet 
fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i ka-
raktergennemsnit.
Ligeledes skal du være erklæret uddannelsespa-
rat.

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

Så har vi et særligt forløb målrettet dig! Forløbet kaldes Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og er tilrettelagt, så det 
bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen. Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, 
hvor vi kigger nærmere 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.

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

Er det mere end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, 
og er du under 25 år, så skal du starte på GF2, der varer 20 uger. 
GF2 er et forløb, hvor du specialiserer dig inden for den uddan-
nelsesretning, du vælger. Efter at du har afsluttet grundforlø-
bet, fortsætter du på hovedforløbet og dermed din elevtid i en 
virksomhed. 

For at blive optaget på EUD Business skal du have afsluttet fa-
gene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit 
(ellers skal du til optagelsesprøve).
Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelses-
aftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal 
du blot have opfyldt din undervisningspligt. 
Du skal samtidig være opmærksom på, at der gælder særlige krav 
for at kunne gennemføre GF2. Kravene skal enten være opfyldt, 
inden du begynder på GF2, eller du kan læse fagene op, mens 
du går på forløbet. Dette skal du afklare med en studievejleder 
ved tilmelding. 

* Fagenes niveau og valg af specifikke fag afhænger af din fagretning

EUD
BUSINESS

HANDEL & BUTIK

K
O

RTE  V I D E R E G Å E N D E  U D D.

J O B E K S E M P L E R

JOBEKSEMPLER

Indkøber

Dekoratør

Handelsassistent

Eventkoordinator

Designteknolog

Multimediedesigner

Handelsøkonom

Logistikøkonom

E-designer

Serviceøkonom

Butikschef

Sælger

Selvstændigmed egenbutik / webshop

EMIL DINESEN, EUX

På EUD/EUX Business starter man ud på EUD, som er bygget op af Grundforløb 1 og 2. På  GF1 
havde vi meget de basisfag, som man også kender fra folkeskolen, som fx dansk, tysk, engelsk, 
men også et fag der hed Projekt. Det var klart mit favoritfag på GF1, der kunne vi få en opgave, 
der fx lød på at lave vores eget rejsebureau, og det syntes jeg var det fedeste. 

På GF2 fik vi "handelsskolefag" som jeg kalder dem. Der fik vi afsætning, virksomhedsøkonomi 
og organisation. Grunden til at jeg valgte EUX Business var, at jeg følte det var den linje der 
passede lige til mig, og så syntes jeg også bare at det lød helt vildt spændende.  Og nu hvor jeg 
har afsluttet EUD, kan jeg kun sige, at det er nok det mest spændende skoleår jeg nogensinde 
har haft. Glæder mig til EUX næste skoleår. 
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Husk vores Åbent Hus
LØ R DAG  D E N  3 0. JA N U A R  2 0 2 1

K L . 1 0.0 0  -  1 3.0 0

BESØG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

8


