EUS 10 uger – Erhvervsuddannelse.
Hvis du har afsluttet din studentereksamen, HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en
virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, skal du have gennemført et EUS 10
ugers opkvalificeringsforløb.

Bliv klar til en elevplads på kun 10 uger med EUS for studenter
EUS 10 uger er et grundforløb for dig, der har en studentereksamen, HTX, fuld HF eller
tilsvarende. Forløbet er på kun 10 uger, og gør dig klar til en elevplads inden for Kontor,
Handel, Detail eller Event, afhængig af hvilken studieretningen du vælger i forbindelse med din
tilmelding.
Efter endt grundforløb på de 10 uger, kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet
hovedforløbet. Hvis du ikke selv har haft held med, at finde en elevplads, har du mulighed for
at færdiggøre dit hovedforløb i skolepraktik på et praktikcenter på en erhvervsskole i
nærheden af din bopæl.

Adgangskrav til EUS 10 uger
Alle som har afsluttet studentereksamen (STX), HTX eller en fuld HF bliver optaget på
uddannelsen, uanset alder.
Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en
individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere
uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.
Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

Økonomi under uddannelsen
EUS 10 ugers forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. Hvis du allerede er
startet på din elevplads, får din arbejdsgiver refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for
perioden du er i uddannelse.

Valg af grundforløb
I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge grundforløb. Du skal altså tage
stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende
grundforløb:
Kontor er for dig der vil arbejde med administrative opgaver på et kontor
Handel er for dig der arbejde med salg og indkøb inden for B2B
Detail er for dig der vil arbejde med salg og kundeservice i butik
Event er for dig der vil arbejde med planlægning af kampagner og arrangementer

Fag på EUS 10 uger
På EUS 10 uger forløbet har du i alt 4 fag:





Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
Informationsteknologi C
Uddannelsesspecifikt fag

Det uddannelsesspecifikke fag er enten Kontor, Handel, Detail eller Event, alt afhængig af
hvilken grundforløb du har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.
Forløbet afsluttes med to eksaminer: En grundfagseksamen i ét af de 3 grundfag (Afsætning,
Erhvervsøkonomi, Informationsteknologi) samt en grundforløbsprøve der skal bestås.

Sådan foregår EUS forløbet i Læringscentret
EUS 10 uger indledes med et introduktionsmøde mandag i den første undervisningsuge. Her
møder du dine studiekammerater og dine undervisere. På introduktionsmødet bliver forløbet
gennemgået og du bliver vist rundt i dit nye klasselokale.
Efter introduktionsmødet er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse,
hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af
uddannelsen.

Undervisning i vores læringscenter
I læringscentret får du oplæg og vejledning af dine faglærere, og du lærer i et socialt
læringsmiljø.
I læringscentret har EUS holdet tilknyttet en faglærer i hvert af de 3 grundfag.
Grundfagene gennemføres normalt i rækkefølgen IT – Afsætning og Erhvervsøkonomi og til
sidst Det uddannelsesspecifikt fag.
Overgangen mellem fagene er dog glidende, i det elementer fra eksempelvis regneark i IT
øves i Erhvervsøkonomi.
Dagen begynder med et fælles holdoplæg fra faglærer der også præsenterer dagens
program. Derefter arbejdes der individuelt eller i grupper med dagens emner og opgaver
under supervision af faglærer eller anden lærer i læringscentret. Det sikres at alle elever
hele tiden udfordres så det bliver så dygtige som muligt. Faglæren eller anden lærer i
læringscentret følger løbende elevens arbejde og giver feedback personligt, individuelt og
gennem elektroniske test. På baggrund af elevens udvikling og standpunkt får eleven
muglighed for at fordybe sig med sværere materiale og opgaver.
Du skal normalt være til stede på skolen i tidsrummet 8:15-15:00. Derudover er der
hjemmeopgaver og forberedelse, så du skal regne med en normal arbejdsuge på 37 timer.
Læringscentret er for dig, der har brug for struktur, et socialt læringsmiljø og adgang til
læreroplæg og –vejledning i et voksent miljø.

