
Har du valgt ungdomsuddannelse? 
Ønsker du en individuel vejledningssamtale om dine muligheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om vores vejledningstilbud 
 

 



                                            ”Jeg vil rigtig gerne have et job, hvor jeg arbejder med  
                                                             andre mennesker, måske politi, sygeplejerske eller noget med  
                                                             kommunikation. Der er masser af muligheder og jeg har jo de  
                                                             næste tre år til at finde ud af min karrierevej.” 
                                                              Laura Møller Jacobsen, elev i 1.g 
                                                    
 
 

Går du i 9. eller 10.klasse skal du senest 1.marts 2021 vælge, hvilken 
skole du skal fortsætte på efter sommerferien 2021. 

Grundet situationen med covid19, så er mange aktiviteter om 
uddannelsesvalg desværre aflyst.  
 

 

 
Vi vil rigtig gerne give dig muligheden for at høre om vores 
uddannelsestilbud. Derfor tilbyder vi, at du – eventuelt sammen med 
dine forældre – kan komme på skolen – når det passer jer!   
Her kan I få en snak om dine muligheder med en ungdomsuddannelse 
fra os. 

 

 

 

Du vil få en rundvisning på skolen, så du kan se vores flotte rammer – 
både indenfor og udenfor skolen.  
En af vores studievejledere vil fortælle om vores uddannelser, og både 
du og dine forældre får god tid og muligheder for at få besvaret 
eventuelle spørgsmål. 

 

 



                           ”EUX Business er et perfekt match for mig – her prøver vi noget nyt,                         
                                                                  som er meget relevant i forhold til hvad der sker i samfundet. Vi lærer      
                                                                  en masse om, hvordan der er sammenhæng i erhvervslivet, ligesom vi  
                                                                  har rigtig mange spændende projekter, hvor fagene kombineres.” 
                                                                  Nicolaj Møller Nielsen, elev EUX Business 

Vi har tre attraktive ungdomsuddannelser 

Handelsgymnasiet - HHX 
Måske ønsker du 3 år på vores gymnasium (HHX), hvor du får en 
moderne gymnasieuddannelse, der giver dig mange muligheder for at 
læse videre. Her er dagligdagen med både velkendte og nye fag, ligesom 
du kommer til at opleve en hverdag med mange input fra alt hvad der 
sker uden for skolen.  

 

EUX Business – student på 2 år 
Det kan også være du gerne vil være student på 2 år? Så er vores EUX 
Business måske noget for dig. Her får du kompetencerne til både at læse 
videre til fx lærer, pædagog eller politi, ligesom du har muligheden for 
at gå ud i erhvervslivet og få en elevplads inden for økonomi, kontor, 
detail eller logistik. 

 

 

EUD Business – den hurtige vej ud i erhvervslivet 
Det kan også være du vil den hurtige vej ud i erhvervslivet? Så er vores 
EUD Business en mulighed. Her går du 1 år i skole, inden du fortsætter 
din karrierevej i erhvervslivet inden for handel eller detail. 

 

 



 

 

Ønsker du et besøg på skolen? 
Du kan altid kontakte os for en snak om dine muligheder! 

 

Ud over at vi tilbyder dig vejledningssamtaler, så kan du komme til en 
besøgsdag på skolen, hvor du er elev for en dag.  

 

Du er også velkommen til Åbent Hus, lørdag den 30.januar 2021 klokken 
10:00 – 13:00 

 

Besøg os på Instagram og facebook eller se mere på www.toha.dk   

                

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål eller ønsker du en vejledningssamtale, så skriv til 
Flemming Sørensen, mail: fs@toha.dk 

 

Vi glæder os til at møde dig 

 


