EUD10 i praktik på EUX / EUD Business på Skive Handelsskole
Her på Skive Handelsskole har vi i de seneste 5 uger haft fornøjelsen af at have en flok
elever fra TI'eren i Skive. I denne uge slutter forløbet, og vi har derfor snakket med nogle
af eleverne for at høre om, hvordan det har været at være elev på Skive Handelsskole og
have fag som Erhvervsøkonomi og blive undervist af skolens faglærere. De har haft nok at
se til i de forgangne uger, hvor både iværksætteri og virksomhedsopbygning har været på
skemaet.
Nogle af eleverne havde allerede inden forløbet planer om at søge herud, så for dem har
det været en god måde at få bekræftet, at det er det rigtige valg. Samtidig har de fået god
mulighed for at møde både eksisterende elever og undervisere, så de er forberedte, når
skolen åbner dørene efter sommerferien.
Samtlige elever, som var med til at svare på spørgsmål, vil anbefale forløbet til andre, da
det overordnet set har været et interessant og lærerigt ophold.
En dans på roser har det dog ikke helt været, for der er blevet stillet store krav til eleverne,
så det bedst muligt viser hverdagen som elev på Skive Handelsskole. Underviserne bliver
beskrevet som "hårde, men retfærdige".
Forløbet har også været med til at give eleverne et mere nært indblik i livet på EUX og
EUD Business-linjerne, hvilket har givet eleverne et mere positivt syn på Skive
Handelsskole, som vi er glade for at kunne udbrede.
Tilbuddet om at komme ud på Skive Handelsskole og afprøve den undervisning, vi har
herude, har eksisteret nogle år, og vi er glade for at høre input fra eleverne om, hvad vi
kan forbedre til det næste hold, vi får herud.
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