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EUS forløb på 5 uger - erhvervsuddannelse for studenter

Er du student fra STX, HTX eller HF, kan du bygge ovenpå din uddannelse med en målrettet
erhvervsuddannelse inden for kontor, handel eller detail (butik). Forløbet varer 5 uger, hvorefter du er klar
til en elevplads i en virksomhed.
EUS (Erhvervsuddannelse for studenter) har i mange år både været kendt under navne som EUS 10 uger
samt HGS (HG for studenter).
Et EUS forløb er ideelt, hvis du ønsker en hurtig vej til en erhvervskarriere. Undervejs i forløbet sættes der
stor fokus på både teori og praksis, så du bliver klar til en praktikplads i erhvervslivet. Med en EUSuddannelse kan du fx blive kontorelev, butikselev, handelselev m.m., og du vil kunne blive ansat i både
private og offentlige virksomheder.
Eksempler på virksomheder, hvor tidligere EUS-elever har fået elevplads er:
Kontor: Aalborg Kommune, DATA Proces, Forsvarets Regnskabsstyrelse, AAU, Region Nordjylland,
Vejdirektoratet, Sanistål, Aalborg Handelsskole, Mekoprint m.m.
Handel: Nordlux, Sanistål, Lift UP, Nordex Food, Inside Systems, Pedersen & Nielsen Automobiler
Detail: Salling, Sirup, Ikea, Matas, Skoringen, JYSK, Rema 1000, Aldi m.m.
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Hvem kan deltage på EUS 5 ugers forløb?

Normalt tager grundforløbet - den første skoleperiode - på en erhvervsuddannelse mellem ½-2 år, men
har du en gymnasial uddannelse har du mulighed for at reducere din skoleperiode.
Er du student fra STX, HF eller HTX er skoleperioden blot 5 uger, og forløbet er SU-berettiget.
Herefter kan du få en elevplads i en virksomhed.
Er du HHX-student kan du få merit for hele grundforløbet, og du kan derfor søge elevplads direkte
efter HHX.
Er du over 25 år skal du have lavet en individuel kompetencevurdering (RKV). Her vil vi opfordre dig
til at kontakte vores studievejleder, som kan hjælpe dig.
Efter endt EUS-forløb kan du fortsætte på erhvervsuddannelsernes hovedforløb, der består af 1-2 års
praktik i en virksomhed.

EUS online, klasse-undervisning
eller selvstudium
På Aalborg Handelsskole har vi stor erfaring med
at udbyde 5 ugers EUS-forløb som både:
fjernundervisning
klasseundervisning
selvstudium på skolen (i Åbent
Læringscenter)
Bor du i nærheden af Aalborg vil
klasseundervisning være det mest oplagte valg.
EUS online og selvstudium på skolen giver derimod en fleksibel undervisning. Ved fjernundervisning
behøver du ikke engang at være til stede på skolen og niveauet er det samme, som hvis du følger EUSforløbet ved fysisk tilstedeværelsesundervisning på skolen.

Vælg din studieretning

Når du tilmelder dig EUS skal du tage stilling til, hvilken branche du gerne vil arbejde som elev inden for.
Valget er afgørende for, hvilke fag du skal have. Du kan vælge mellem følgende brancher:
Kontor: her kan du fx blive kontorassistent, lægesekretær, advokatsekretær m.m.
Handel: her kan du fx blive indkøbsassistent, logistikassistent, handelsassistent m.m.
Detail (Butik): her kan du fx blive salgsassistent, dekoratør m.m.
Er du i tvivl om, hvilken branche du skal vælge? Kontakt gerne vores studievejledere på tlf. 2710 5961 eller
9936 4740.

Grundfag på EUS 5 uger

EUS forløbet er sammensat af grundfag og ét uddannelsesspecifikt fag. Hvilke fag du skal have afhænger
af, hvilken branche du gerne vil indenfor:

Fag / branche
Virksomhedsøkonomi C
Afsætning C
Erhvervsinformatik C
Uddannelsesspecifikt fag

Detail
X
X
Ikke krav
X

Handel
X
X
Ikke krav
X

Kontor
X
Ikke krav
X
X

Forløbet afsluttes med en eksamen i ét af grundfagene samt en grundforløbsprøve målrettet din branche.
Gennem forløbet arbejder du fx i en simuleret virksomhed, hvor du teoretisk og praktisk kommer til at
arbejde med de opgaver, der er typiske for den branche, du har valgt. Arbejdet i den simulerede
virksomhed kan også foregå online, hvis du vælger forløbet som fjernundervisning.
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Efter EUS business - din elevtid på hovedforløbet

Når du har afsluttet den indledende skoleperiode på 5 uger, skal du finde en elevplads i en virksomhed,
hvis du ikke allerede har en. Du kan få hjælp til dette af skolens praktikservice. Vi har samarbejde med
mange virksomheder inden for kontor, handel, detail og event.
I elevtiden veksles der mellem praktisk oplæring i virksomheden og efterfølgende skoleperioder på
handelsskolen. Du behøver ikke at have indgået en praktikaftale med en virksomhed før du begynder på
EUS. Hvis du ikke har fundet en praktikplads / lavet en uddannelsesaftale, når du har færdiggjort dit EUSforløb, har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse i skolepraktik / være tilknyttet skolepraktik indtil
du finder en elevplads.
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