Grundforløb og overgangskrav
Det nye Grundforløb - Kontoruddannelsen

GRUNDFORLØBETS
LÆNGDE

EN VEKSELUDDANNELSE

Alle kontorelever har frem over et gymnasialt niveau, når de starter i Hovedforløbet.
Pr. 1. august 2015 har Kontoruddannelsen fået et nyt Grundforløb, der er
væsentligt kortere end HG, men samtidig er der indført et obligatorisk EUXforløb, hvor EUX 1. del skal gennemføres
forud for Hovedforløbet.

ELEVER FRA 9./10.
KLASSE
Grundforløbet (GF) er
opdelt i GF1 og GF2 og
varer 20 + 20 uger og
efterfølges af 1 EUX-år.

Dog er elever, der allerede har en gymnasial uddannelse, fritaget for EUX-forløbet og skal i stedet gennemføre særlige
afkortede Grundforløb.

ANDRE ELEVER
Elever, der ikke kommer
direkte fra 9./10. klasse,
skal kun tage GF2, som
varer 20 uger og efterfølges af 1 EUX-år.

HHX-ELEVER
Elever med HHX har et
forløb på op til 5 uger og
uden EUX.

DET NYE GRUNDFORLØB

ELEVER MED HG
Elever med et HG-bevis har i nogle tilfælde stadig adgang til at indgå end uddannelsesaftale efter de gamle regler
(før 1/8-2015).

OVERGANGSKRAV
Overgangskravene fra Grundforløbet skal opfyldes af alle elever - unge som voksne
- for at komme videre. For elever, der allerede har en gymnasial uddannelse, giver
overgangskravene neden for adgang til Hovedforløbet, mens det for andre unge og
voksne giver adgang til EUX-året, der skal gennemføres forud for Hovedforløbet.

STX, HF, HTX
Elever med STX, HF,
HTX har et forløb på
10 uger og uden EUX.

Grundfagskrav og
prøver
Uddannelsesspecifikt
fag for Kontor
Grundforløbsprøve

Unge og
voksne

Særligt for
HHX

Særligt for
STX, HF, HTX
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ELEVER OVER 25 ÅR
Længden for de voksnes
Grundforløb kan variere
meget afhængigt af
resultatet af deres realkompetencevurdering.
EUV1 har ingen GF.

Grundfag
Afsætning C
Dansk C
Engelsk C
Erhvervsøkonomi C
It C
Matematik C
Organisation C
Samfundsfag C

www.uddannelsesnaevnet.dk

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

Bemærk:
Voksne over 25 år starter med en realkompetencevurdering. Placeres den voksne i EUV1,
betragtes overgangskravene som opfyldt, og den voksne skal starte direkte på
EUX-året.
Der
1.august
2015
kan derfor være behov for supplerende undervisning forud for starten på uddannelsen. Læs
nærmere om EUV.

