
 

  

Brobygning 8. klasse 

EUD/EUX Business  
 

Vil du arbejde i butik, inden for handel og kontor?  

- Så er EUD/EUX Business din direkte vej 

 

Kom og besøg os på brobygnings- eller introduktionsforløb 

 

Hvad gør det attraktivt at tage en merkantil erhvervsuddannelse? 

En merkantil uddannelse er især ideelt for dig, der gerne vil hurtig i kontakt med erhvervslivet, 

for dig, der er serviceorienteret, og som ønsker en fremtid inden for butik, handel eller kontor. 

 

3 gode grunde til, at du skal vælge EUD/EUX Business: 

1. Der er både skole og et rigtigt godt job på en praktikplads, hvor du løser rigtige opgaver 

med gode kollegaer 

2. Du får løn, mens du går i skole, hvis du har indgået en aftale med en virksomhed i løbet 

af skoleperioden 

3. Du bliver hurtigt flyvefærdig med en EUD, du kan få job eller tage en videregående 

uddannelse 

 

Kort fortalt så er: 

EUD Business er for dig, der gerne vil arbejde med handel og butik, og som næsten ikke kan vente 
med at komme ud i det virkelige liv. Du er klar til en uddannelse med fokus på det praktiske, og 
allerede efter kun ét skoleår bliver du en del af erhvervslivet, og efter tre år er du færdiguddannet. 

EUX Business er for dig, som ønsker en erhvervsfaglig studentereksamen. Med en EUX Business 
får du et stærkt fundament for din fremtid. Efter to år på handelsskolen er du klar til 
at gøre karriere i erhvervslivet. De sidste to af din uddannelse foregår som praktikforløb i en 
virksomhed inden for fx salg, indkøb, administration, revision, økonomi/finans, detail eller lign. 
Efter 4 år er du færdiguddannet. 

I brobygningsforløbet/introduktionsforløbet: 

Vil du få et realistisk hverdagsbillede af skolen. Vi sammensætter et 2 dages forløb til dig, der giver 

dig mulighed for at dykke ned i vores merkantile verden. Du vil få mulighed for at se, hvordan en 

almindelig klasseundervisning kan foregå, men ellers skal du sammen med andre arbejde 



 

  

virkelighedsnært, helhedsorienteret, tværfagligt og med nye teknologier inden for butik, handel og 

kontor, hvor mange fag er i spil til at løse diverse opgaver, for sådan arbejder vi også på EUD/EUX 

Business.  

I brobygningsforløbet/introduktionsforløbet vil du have mulighed for at overvære undervisning i 
følgende fag:    

• Salg, markedsføring og innovation 
• Erhvervsinformatik og matematik 
• Samfundsfag  
• Virksomhedens økonomi og organisation 
• Erhvervs-fremmedsprog og kultur 
• Erhvervsjura 

Du vil få informationer om detail-, handel- og kontoruddannelsernes indhold, erhvervssigte og 

studiekompetence. Ligesom du kan opleve det dejlige skolemiljø, der er på skolen og møde nogle 

af skolens elever.  
 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:  
 

 

 

 

Michelle Børsting Stærk 

Uddannelsesleder, EUD & EUX Business 

60137067 / mbs@ucrs.dk 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores ungdomsuddannelse.  
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Kort over mødested: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skjern Tekniske Skole 
1     Skoleoplæring - mekaniker 
1     Data/IT 
2     Mekaniker grundforløb 
4     Mekaniker hovedforløb 
6     Mekaniker hovedforløb 
12   Metal og Teknologi. 
       Studievejleder EUD Tekn. 
12a Skolehjem 
16   Mad & oplevelser 
14   Skolehjem 
18   Administration 
 

EUD & EUX Business 
Å14  EUD & EUX Business 
        10’eren 
         VUC 
         Kompetencegruppen 
         Studievejledning 
         Administration 
 
 

EUX Teknisk 
Å14 EUX Teknisk - gym. fag 
1     Skoleoplæring - mekaniker 
1     Data/IT 
2     Mekaniker grundforløb 
4     Mekaniker hovedforløb 
6     Mekaniker hovedforløb 
12   Metal og Teknologi. 
       Studievejleder EUD Tekn. 
12a Skolehjem 
16   Mad & oplevelser 
14   Skolehjem 
18   Administration 

 



 

  

 


