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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

LAURA HESSELBALLE
Man slår to fluer med et smæk. Der er et 
rart miljø på skolen, og man kender man-
ge af  eleverne på tværs af  uddannelserne. 

Her er gode faciliteter både inden for 
og uden for skolen. Vi har fede fore-
drag, som virkelig har givet stof  til 
eftertanke. Man får meget hjælp 
til problemstillingerne, og fagene 
er ikke kun fag, men noget der er 

brugbart. Tag EUX Business, det 
er en fed uddannelse.

CELINA IB RODE
Jeg valgte at tage en EUD Business, fordi jeg gerne ville have en kort 
og praktisk ungdomsuddannelse. Jeg valgte EUD Business, fordi jeg 
gerne ville arbejde i en virksomhed. Fagligt har jeg aldrig udviklet mig så 
meget, som jeg har gjort i det seneste år. Man kan mærke, at ens lærere 
er engagerede, og der er plads til alle faglige niveauer i undervisningen. 
I virksomhedsøkonomi har vi fx lært forskellige regnemetoder, budgetter og 
overblik. Dem kan jeg tage med videre, men også bruge dem i min dagligdag. Salg 
og service er et stort fokusområde, hvor vi har lavet et projekt. Her skulle vi udarbejde forskellige 
løsninger for en virksomhed og finde ud af, hvordan de kunne bruge det i deres arbejde. Vi fandt  
modeller og analyserede på forskellige virksomheder. De næste 2 år skal jeg være indkøbselev ved 
ABENA nær Aabenraa. Ønsker man en uddannelse, som ikke er så lang, så synes jeg helt sikkert, 
man skal vælge en EUD Business.

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. 

EMILIE TYCHSEN
Jeg valgte EUX Business, da det er et 
godt springbræt, og så er det en 2-årig ud-
dannelse. Fedt med praksisnære fag og 
emner, som har gjort teorien mere 
spændende. Der har været et 
direkte link til virksomheder-
ne i lokalområdet, som har 
øget forståelsen for teorien. 
Fællesskabet har været rigtig 
godt. Der er gode relationer 
mellem lærer og elev.
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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
● 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
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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 
Efter jeg afsluttede min EUX Business på Det Blå Gymnasium i Tønder, 

havde jeg 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 
i sommeren 2020 afsluttet dansk, og kan derfor kalde mig selv for dansk-
lærer. Dermed er jeg nu halvvejs med min uddannelse som folkeskolelærer. 

Derudover er jeg i gang med idræt og madkundskab. 
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 af  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 ungdomsuddannelse, 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 mulig-
heden 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 studie-
vejleder. 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 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

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 om-

råder, og du kommer til at møde en række lokale og nationale virk-

somheder. Vi arbejder bl.a. med medier, marketing, kultur og økono-

mi. 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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Statement studenter 2021
EMIL DYRBY DINESEN

De to år på EUX Business har givet mig rigtig meget. Dels er jeg udviklet 
fagligt, men personligt har jeg også lært rigtig mange ting. Jeg synes, det 
har været fedt med en kombination af  nye og kendte fag. Det har gjort, at 
min motivation for at lære er blevet styrket. Vi har arbejdet med mange 
spændende projekter, der har relation til virksomheder. Enten med økonomi, 

organisation eller marketing – specielt det sidste har været fedt, da vi har 
lavet en masse fede reklamefilm. I det hele taget har mediefag været godt, og vi 

gik da også all in til vores Filmfestival, hvor vores film fik succes. EUX Business 
har været to uforglemmelige år, hvor faglighed og sociale aktiviteter har gået hånd i hånd.

TANJA HUNGER
Jeg afsluttede folkeskolen 
på Husum Danske Skole 
og ville gerne tage en ud-
dannelse, som giver adgang 
til at læse til lærer. Ved vores 
uddannelsesaften blev jeg opmærk-
som på HHX og EUX Business på Det Blå Gymna-
sium Tønder. På begge uddannelser var der interessante 
fag, som jeg ikke har haft før. Jeg besøgte skolen ved 
Åbent Hus og valgte herefter den 2-årige EUX Business. 
På EUX Business er der både sproglige fag, som jeg 
gerne ville have med, men også fag, som jeg kan bruge 
i fremtiden og kan lære noget nyt af. Jeg er vild med ar-
bejdsformen, hvor vi både arbejdede meget selvstændigt, 
og lavede gruppearbejde. Det er fedt, at der er mange 
projekter, som er spændende, relevante, og som giver os 
aktuel viden. 
Jeg var lidt nervøs for at flytte til et helt andet land og 
blive undervist på dansk. Heldigvis er både lærere og 
elever meget hensynsfulde, og jeg blev taget godt imod af  
alle. Socialt er det også en super god skole.”

NICOLAJ MØLLER NIELSEN
Efter 4 gode år på Marieskolen i Tønder 
ønskede jeg at tage en praktisk uddannelse, 
som samtidig indeholder fag som mate-
matik og dansk. EUX Business var et 
perfekt match for mig – her prøvede vi 
noget nyt, som er meget relevant i forhold 
til, hvad der sker i samfundet. Vi lærte en 
masse om, hvordan der er sammenhæng i 
erhvervslivet, ligesom vi havde rigtig man-
ge spændende projekter, hvor fagene kom-
bineres. Det er en dejlig skole, hvor man 
både kan joke med de ansatte, men også 
tage alvorlige snakke. Man bliver taget 
seriøst, og så havde vi bare et fantastisk 
godt sammenhold på skolen.
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