
EUX Business 

Eleverne mødes på adressen Jyllandsgade 2, Struer Statsgymnasium, vandrehallen. Dagen starter kl. 7.55 og 

afsluttes kl. 13.15. 

Undervisningen foregår i separate klasser. Tilmeld dig hvis du vil prøve at blive undervist i. 

- Fashion og butiksdrift 

- Event og iværksætter 

- Business 

Brobygningsforløbet for EUD/EUX vil indeholde en stor del praksisbetonet arbejde for at afspejle den 

arbejdsform, som er fremherskende i erhvervsuddannelserne.  

Brobyggerne bliver gennem forløbet præsenteret for uddannelsens fire væsentlige profilfag: Fashion og 

Butiksdrift, Event og Iværksætter, EUX-Business og EUX-handel og kontor. Desuden er undervisningen 

tilrettelagt omkring temaer, som er forankrede i de jobprofiler, som findes inden for: Butik - Handel - 

Kontor. 

Der skal være mindst 2 elever på et brobygningshold. Opholdsperioden er planlagt således, at brobyggerne 

bliver introduceret til et bredt udvalg af de fag skolen tilbyder på grundforløbet. Følgende fag vil således 

typisk indgå i brobygningsforløbet: 

- Dansk 

- Erhvervsøkonomi 

- Afsætning 

- Engelsk 

- Samfundsfag 

- Informationsteknologi (IT). 

 

EUX - Business - Fashion - Event - Kontor 

En erhvervsuddannelse med profil og udfordringer med det bedste fra 2 uddannelser. 

Er du interesseret i handel, service, IT, administration eller måske egen virksomhed? 

Og er du interesseret i at få en mere almen uddannelse med adgangsgivende niveauer til videre 

uddannelse? 

EUX tager det bedste fra uddannelsen og krydrer det med fag fra de gymnasiale uddannelser. 

EUX-uddannelsen åbner dermed også op for at du kan videreuddanne dig på kortere eller længerevarende 

uddannelser. 

 



I introforløbet vil du stifte bekendtskab med den gymnasiale fagrække inden for økonomi: innovation, 

afsætning og virksomhedsøkonomi. 

Vi anvender projektorienteret og virkelighedsnær undervisning, og du kommer til at arbejde med emner og 

problemer fra virkeligheden. 

 

Som noget nyt tilbydes kostskoleplads til EUX-elever. 

Der vil i forløbet være indlagt uddannelses- og erhvervsvejledning om selve uddannelsen og hvilke 

muligheder, den giver efterfølgende. Der vil også være mulighed for at få en individuel snak med en af 

skolens studievejledere. 

Mulighed for at bo på kostskolen under forløbet: ja, i begrænset omfang. 

Logi for to dage: kr. 200,00. Kost pr. dag: kr. 70,00. 

Du kan orientere dig om skolen på skolens hjemmeside www.struer-gym.dk og se billeder fra skolens 

dagligdag på skolens Facebook 

 

Arbejdsform: varierende 

Mødetid: Alle dage kl. 7.55 - 13.15 

Transport: tog, bus og gang 

Kantine: ja 

Tidspunkt: startuger: 47, 45 

Sted: Jyllandsgade 2, 7600 Struer 

Ansvarlig: Lene Møldambjærg 

Email: lkm@stgym.dk 


