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Ny ungdomsuddannelse skal styrke erhvervslivet
Fra august 2015 bliver det muligt at læse den nye ungdomsuddannelse EUX Business på
landets handelsskoler. Uddannelsen kombinerer en faglig erhvervsuddannelse med en
gymnasial eksamen.
Der er store forventninger fra erhvervslivet og landets handelsskoler til ungdomsuddannelsen
EUX Business, der som et led i den nye erhvervsskolereform tager imod sine første elever i
sommeren 2015.
Grunduddannelsen på Skive Handelsskole starter mandag, den 10. august EUX-uddannelsen,
der helt unikt indeholder to uddannelser i én. På to år får elever både grundforløbet til deres
faglige erhvervsuddannelse, samtidig med at de får en gymnasial eksamen.
Det bedste fra to verdener
Grunduddannelsen på Skive Handelsskole forventer sig meget af den nye uddannelse, der er
efterspurgt af erhvervslivet, og som stiller krav til elevernes faglighed og nysgerrighed:
“EUX Business kombinerer det bedste fra to verdener, fordi eleverne både får en praktisk og en
teoretisk uddannelse. Allerede efter to år er de klar til en elevplads eller til at læse videre, og
den kombination stiller krav til deres faglighed”, siger Cirsten Justesen, der er uddannelseschef
på Skive Handelsskole.
EUX Business er for de nysgerrige elever, der ønsker en uddannelse med mange muligheder,
forklarer Cirsten Justesen: “Det unikke ved uddannelsen er netop, at der er så mange
forskellige veje at gå efter to år på handelsskolen. Med en EUX Business er de unge klædt på til
at give sig i kast med en praktisk uddannelse i mange forskellige brancher eller til at tage en
videregående uddannelse”.
Efterspurgte kompetencer
Også Dansk Erhverv glæder sig til en uddannelse, der vil styrke erhvervslivet ved at uddanne
alsidige medarbejdere:
“Vi lever i et globalt højhastighedssamfund, hvor det er svært at forudsige de enkelte erhvervs
udvikling. Derfor har vi brug for mere alsidigt uddannede unge med et internationalt og
forretningsmæssigt udsyn, der er parate til at uddanne sig i vores medlemsvirksomheder. Med
en EUX Business lærer de unge at angribe problemstillinger fra en praktisk og en teoretisk
vinkel, og det er efterspurgte kompetencer i dansk erhvervsliv”, siger Svend Berg, der er
uddannelseschef hos Dansk Erhverv.
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EUX Business skal også understøtte unge mennesker, der har iværksætterdrømme, forklarer
Svend Berg:
“Vi har brug for flere iværksættere, og uddannelsen giver et godt udgangspunkt for de elever,
der ønsker at starte deres egen virksomhed, da de får redskaberne til at omsætte idéer til
virkelighed.”
Kom til Åbent Hus
Grunduddannelsen på Skive Handelsskole holder åbent hus lørdag, den 24. januar fra kl. 10-12
på Arvikavej 2B i Skive, hvor der vil være mulighed for at høre mere om den kommende EUX
Business. Den generelle information om bl.a. EUX sker kl. 10.15 og 11.00.
Få yderligere oplysninger på www.skivehs.dk og www.eux.dk - eller kontakt uddannelseschef
på Grunduddannelsen, Cirsten Justesen på 23 49 66 04.

