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Ønsker du en uddannelse, der giver dig muligheden for at komme hurtigt ud i erhvervslivet eller bringer dig til en videre-
gående uddannelse? Med EUD eller EUX Business får du en spændende fremtid.

På EUD/EUX Business kommer du til at opleve en hverdag med praksisnær og inspirerende undervisning. Uddannelserne 
giver dig et stærkt fundament for en spændende karriere, uanset hvad din drøm er.

Måske brænder du for handel mellem virksomheder, butik og webshops eller kontorerhvervene. Måske ønsker du en 
videregående uddannelse som lærer, pædagog, politi eller socialrådgiver?
Med en EUD Business går du i skole et år hos os, og derefter skal du have en elevplads i erhvervslivet. 

EUX Business er en 2-årig uddannelse, hvor du får en erhvervsgymnasial studentereksamen. Den giver både direkte 
adgang til job som faglært eller mulighed for at læse videre på en mellemlang videregående uddannelse.

EUD Business og EUX Business

RIKKE BACKENHAUS
Jeg valgte EUX Business fordi jeg var 24 år og ønskede en uddannelse, 
hvor jeg ikke skulle sidde på skolebænken i alt for mange år. Da jeg startede, 
vidste jeg faktisk ikke, i hvilken retning jeg ønskede at gå. Det fede ved at 
gå på EUX Business er, at uddannelsen kan bruges til mange forskellige 
ting. Ægte virksomheder inddrages i undervisningen, hvilket gør det meget 
virkelighedsnært. Jeg har i løbet af  mit EUX-år fundet ud af, at jeg vil 
læse videre til lærer - for det kan man nemlig også med en EUX. Så jeg 
tager lige 4 år mere på skolebænken.
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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. 

RIKKE BACKENHAUS
Jeg hedder Rikke, jeg er 27 år og mor til 2. Jeg ville tage mig en ny 
uddannelse, så jeg undersøgte mulighederne for at tage en uddannelse 
som var attraktiv, og hvor jeg ikke skulle have S.U for længe. Der fandt 
jeg frem til EUX Business, som en uddannelse med mange muligheder. Det 
giver mulighederne for både at læse videre, eller hvis man gerne vil direkte ud 
på arbejdsmarkedet. Sidstnævnte var det der tiltalte mig.
Tønder Handelsskole er en kanon skole, hvor de ansatte virkelig gør noget for deres 
elever, og man føler virkelig, at man bliver set og hørt. Jeg er rigtig glad for min tid på 
Tønder Handelsskole. Der er plads til alle, unge som ældre. Jeg har selv fået læreplads 
indenfor kontor med speciale i offentlig administration. Man bliver aldrig for gammel 
til at tage en uddannelse.
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SELVSTÆNDIG MED EGEN BUTIK / WEBSHOP         LÆRER         POLITIBETJENT         MULTIMEDIEDESIGNER         ADVOKATSE-
KRETÆR         SÆLGER         HANDELSØKONOM         ADVOKATSEKRETÆR         ERHVERVSJURIST         KONTORASSISTENT         DE-

SIGNTEKNOLOGI         SERVICEØKONOM          SOCIALRÅDGIVER         REVISOR         REVISOR         BUTIKSCHEF         PÆDAGOG         
E-DESIGNER        DEKORATØR SELVSTÆNDIG MED EGEN BUTIK / WEBSHOP         LÆRER         POLITIBETJENT         MULTIMEDI-

EDESIGNER         ADVOKATSEKRETÆR         SÆLGER         HANDELSØKONOM         ADVOKATSEKRETÆR         ERHVERVSJURIST         
KONTORASSISTENT         DESIGNTEKNOLOGI         SERVICEØKONOM          SOCIALRÅDGIVER         REVISOR         REVISOR         BU-

TIKSCHEF         PÆDAGOG         E-DESIGNER        DEKORATØR SELVSTÆNDIG MED EGEN BUTIK / WEBSHOP         LÆRER         POLI-
TIBETJENT         MULTIMEDIEDESIGNER         ADVOKATSEKRETÆR         SÆLGER         HANDELSØKONOM         ADVOKATSEKRETÆR         
ERHVERVSJURIST         KONTORASSISTENT         DESIGNTEKNOLOGI         SERVICEØKONOM          SOCIALRÅDGIVER         REVISOR         

EUX Business – student på 2 år
EUX Business er en ungdomsuddannelse, 
der giver dig mange muligheder og kom-
petencer inden for blandt andet kontor, 
handel, innovation og ledelse. Du bliver 
student efter 2 år og har derfor også mu-
ligheden 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 virkeligheden. 
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 Det Blå 
Gymnasium og Campus Tønder.

MED EN EUX 
BUSINESS
FÅR DU ET 

STÆRKT
FUNDAMENT

FOR DIN FREMTID
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Opbygning EUX Business

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
● Virksomhedsøkonomi C
● Afsætning C
● Erhvervsfag

Fag på studieår 
 2. år
● Dansk A
● IT B
● Virksomhedsøkonomi B/
 Matematik B
● Afsætning B
● Engelsk B
● Mediefag C
● 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
TO

R

Indkøber
DekoratørHandelsassistent

Eventkoordinator

Butikschef

Sælger

Selvstændigmed egenbutik / webshop

2 års elevtid

● Økonomi / Finans
● Revision
● Spedition
● Administration
● B2B
● Butik / Detail
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Vi er den lille skole og den store familie.
Som elev på EUD Business eller EUX Business får du en spændende ungdomsuddannelse, der giver dig 

mange muligheder. Vi arbejder med mange forskellige områder, og du kommer til at møde en række 

lokale og nationale virksomheder. Vi arbejder bl.a. med medier, marketing, kultur og økonomi. Det sociale 

liv på skolen prioriteres højt, og der vil i både skole- og fritiden være mange tilbud til dig. 

Vi glæder os til at se dig!
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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
● Virksomhedsøkonomi 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

* 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
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Tidligere elever fortæller
MELANIE RASMUSSEN

Jeg færdiggjorde EUX-uddannelsen i 2017 på Det Blå Gymnasium Tønder. Det gav 
mig en ballast til mit 2-årige elevforløb samt mit nuværende arbejdsliv, hvor jeg er ansat 
som sagsbehandler i Borgerservice ved Tønder Kommune. 
Tønder Kommune er en politisk organisation, hvor faget Samfundsfag fra 
EUX Business har givet mig en grundlæggende viden om den politiske 
opbygning og samfundets påvirkning og udvikling. Jeg møder og taler 
med borgere, som ikke snakker dansk som modersmål, og her bruger 
jeg sprogfagene Engelsk og Tysk, som jeg også havde på EUX. 
Ydermere er jeg ansat i en stilling, hvor jeg har ansvaret for et 
budget på lige knap 36 millioner kroner, herunder bogføring, 
budgetopfølgninger og betaling af  fakturaer, hvor Virksomheds-
økonomi og Erhvervsøkonomi har gavnet mig gevaldigt.

 Hvad har du brugt din EUX Business til?

NICOLAJ MØLLER NIELSEN
Jeg brugte min EUX-uddannelse til at starte min kontorkarriere, da man får 
muligheden for at vælge mellem retningerne detail, handel og kontor. EUX 
Business er en praktisk og god uddannelsen, der kun tager 2 år i skole, og så 
kan man komme hurtig ud i erhvervslivet bagefter. 
Efter min EUX startede jeg som elev hos K. Hansen transport som speditør/
disponent elev. De ting vi lærte de to første år på EUX Business, kunne jeg tage 
med ud hos virksomheden og arbejde med i praksis, fx sidder jeg nu og planlægger 
ture til 15 erfarne chauffører, som kører rundt i hele Danmark.
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