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• Købmand for  en dag   ( for  8 .  k lasse)

•  EUX Bus iness  for  en dag  ( for  9 .  k lasse)

•  En dag med innovat ion  ( for  7.  -  9 .  k lasse)
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På Aalborg Handelsskoles EUD Busi-
ness og EUX Business deltager vi gerne 
i undervisningsforløb med grundsko-
ler – og vi har stor erfaring med flere 
spændende forløb.

Udover at give eleverne kendskab til 
erhvervsuddannelserne, så er aktivi-
terne også fordelagtige for jer på flere 
måder:

• Velegnede som indhold eller supple-
ment i forbindelse med faget “Ud-
dannelse og job”-aktiviteter

• Mulighed for at supplere den daglige 
undervisning med nye læringsme-
toder, tværfaglig undervisning og 
teamsamarbejde.

• Mulighed for at få et endnu bedre 
kendskab til de kompetencer, der 
opnås på en erhvervsuddannelse.

• Mulighed for at inddrage vores 
elever i undervisningen som spar-
ringspartnere for grundskoleelev-
erne.

• Netværksdannelse mellem jeres 
lærere i grundskolen og vores un-
dervisere.

OM AKTIVITETERNE
Vi samarbejder gerne om forløbene, 
så de kan tage udgangspunkt i grund-
skoleelevernes behov og de emner, 
som de beskæftiger sig med i den dag-
lige undervisning. Dermed adskiller ak-
tiviteterne sig fra de traditionelle intro- 
og brobygningsforløb.

Alle undervisningsforløb kan planlæg-
ges i et tæt samarbejde mellem jer som 
grundskole og vores undervisere. Det 
betyder, at forløbene bliver relevante 
og nærværende for eleverne, hvilket 
fremmer engagementet og motivation 
for deltagelse.

Udover aktiviteterne i dette hæfte, har 
grundskoleeleverne også mulighed for 
at møde EUD Business og EUX Busi-
ness i forbindelse med fx intro- og bro-
bygningsforløb. 

ØKONOMI
Aktiviteterne (s. 6-9) i dette hæfte er 
gratis, da vi afholder alle udgifter til 
egne undervisere under forudsætning 
af, at grundskolens lærere deltager i 
aktiviteten. 

ET OPLAGT SAMARBEJDE
3 målrettede aktiviteter for elever i 7.-10. klasse

www.ah.dk

FÅ MERE 
AT VIDE!
Vil du vide mere om de tre aktivi-
teter målrettet grundskoleelever 
kan du kontakte:

Handelslærer 
Lars Møller
Tlf. 2070 0585
larm@ah.dk

Uddannelseschef
Lars Tybjerg Mølgaard
Tlf. 2710 5907
latm@ah.dk
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‘Købmand for en dag’ er en spæn-
dende innovationsdag, som tilbydes 8. 
klassetrin i grundskolen.

Her skal eleverne i grupper finde navn 
og slogan til en nystartet virksomhed, 
de skal tegne logo, lave plakater og 
besætte stillingerne som henholdsvis 
salgs-, innovations-, markedsførings- 
og økonomidirektør. De skal udtænke 
et nyt produkt og markedsføringen af 
samme, de skal udforme en reklame 
og lave gode salgstaler. Kort sagt en 
masse spændende opgaver, som tager 
udgangspunkt i det at opstarte egen 
virksomhed. Eleverne får hele tiden 
nye deadlines ift. de nye opgaver, som 
selvfølgelig skal overholdes.

Efter hver enkeltopgave uddeles der 
point, som påvirker aktiekursen i virk-

somheden, og eleverne kan på den 
måde følge med i, hvor godt de klarer 
sig sammenlignet med de andre virk-
somheder i klassen.

PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER
Målet med ‘Købmand for en dag’ er at 
præsentere eleverne for en sjov og an-
derledes undervisning, hvor der sættes 
skub i de kreative tanker og gode idéer.

Over 50 grundskoler har allerede 
stiftet bekendtskab med ‘Købmand for 
en dag’, som nu har kørt i 6 år. Det er 
et attraktivt tilbud, hvis man vil prøve 
kræfter med livet som iværksætter 
samt have indsigt i de fag, som man kan 
møde på Aalborg Handelsskole.

FAKTA OM FORLØBET

MÅLGRUPPE 
For 8. klasse.

FORLØBETS VARIGHED 
Forløbet afholdes tirsdage og 
varer ca. 6 timer (kl. 8.10 – 14.10)

STED 
Købmand for en dag foregår på 
egen skole.

HVEM STÅR BAG GENNEM-
FØRELSEN? 
Aalborg Handelsskoles Erhvervs-
uddannelser (gerne i tæt samar-
bejde med grundskolens lærere).

KONTAKTPERSON 
Handelslærer Lars Møller 
larm@ah.dk 
Tlf. 2070 0585

KØBMAND FOR EN DAG (innovation)
Prøv kræfter med opstart af egen virksomhed

6 Aktiviteter målrettet grundskoleelever

OPLAGT FORLØB I  

FORHOLD TIL FAGENE

 MATEMATIK OG 

DANSK



FAKTA OM FORLØBET

MÅLGRUPPE 
For 9. klasse.

FORLØBETS VARIGHED 
Forløbet afholdes torsdage og 
varer ca. 6 timer (kl. 8.10 – 14.10)

STED 
Forløbet foregår på egen skole.

HVEM STÅR BAG GENNEM-
FØRELSEN? 
Aalborg Handelsskoles Erhvervs-
uddannelser (gerne i tæt samar-
bejde med grundskolens lærere).

KONTAKTPERSON 
Handelslærer Lars Møller 
larm@ah.dk 
Tlf. 2070 0585
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Eleverne vil på forløbet ’EUX Business 
for en dag’ stifte bekendtskab med 
en række nye fagområder såsom er-
hvervsøkonomi (resultatopgørelse), 
privatøkonomi, indkøb, målgrupper, 
kommunikation og markedsføring, 
Målet er at give eleverne en større vi-
den om de enkelte områder og samti-
dig sætte fokus på elevernes evne til at 
samarbejde. Forløbet er lavet specielt 
for grundskolernes 9. klasser.

Eleverne inddeles i hold, hvor de skal 
starte og drive et Storcenter. Stor-
centret har både kontor-, handel- og 
detailvirksomheder, hvilket giver mu-
lighed for at udfordre eleverne på de 
områder, vi underviser eleverne i på 
EUD og EUX.

Efter hver afsluttet opgave vil grup-
pernes resultatet blive bedømt. Når 
alle opgaverne er løst, kåres det hold, 
som samlet set har klaret sig bedst.

PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER
Opgaverne tager primært udgangs-
punkt i teorien fra de fagområder, der 
undervises i på EUX Business, men 
også begreber som eleverne kender 
fra grundskolen, vil blive inddraget. Op-
gaverne er meget praksisnære, så de 
understøtter elevernes lyst til at lære 
og forstå de emner, der arbejdes med.

Samarbejde, konkurrence og deadlines 
er tænkt ind i forløbet, da vi har erfa-
ring med, at dette motiverer og er med 
til at fastholde elevernes fokus.

EUX BUSINESS FOR EN DAG
Få indblik i nye spændende fagområder

www.ah.dk

OPLAGT FORLØB I  FORHOLD TIL FAGENE
 MATEMATIK OG SAMFUNDSFAG





FAKTA OM FORLØBET

MÅLGRUPPE 
7. - 9. klasse

FORLØBETS VARIGHED 
Forløbet varer typisk fra 4-7 
timer. Dette kan aftales nærmere. 

STED 
Forløbet kan afholdes på jeres 
skole eller hos Aalborg Han-
delsskoles Erhvervsuddannelser 
- Strandvejen/Langagervej.

HVEM STÅR BAG GENNEM-
FØRELSEN? 
Aalborg Handelsskoles Erhvervs-
uddannelser (gerne i tæt samar-
bejde med grundskolens lærere).

KONTAKTPERSON 
Handelslærer Lars Møller 
larm@ah.dk 
Tlf. 2070 0585

Innovationsforløbet sætter fokus på 
kreativitet og det at udtænke idéer på 
nye måder.

På forløbet får eleverne et indblik i, 
hvordan innovation påvirker samfun-
det, og hvordan samfundsudviklingen 
påvirker innovationsmulighederne og 
innovationslysten.

Eleverne lærer at strukturere og vur-
dere deres idéer og bliver samtidig in-
troduceret for en række værktøjer, der 
kan bruges til at videreudvikle idéerne. 
Forløbet indeholder både små teori-
oplæg og elevaktiverende øvelser.

‘En dag med Innovation’ kan være 
oplagt i forbindelse med flere fag/

temadage, hvor eleverne skal ud-
fordres på deres kreativitet og prob-
lemløsningskompetence.

Konkret kommer eleverne til at:

• stifte kendskab med metoder, der 
kan inspirere dem til at tænke ”ud af 
boksen”.

• få kendskab til teorier bag inno-
vationsbegrebet, og få indblik i, 
hvordan innovation og samfundet 
hænger sammen og påvirker hin-
anden.

• få mulighed for at prøve nogle af 
deres idéer af!

EN DAG MED INNOVATION
Forløb med kreativitet og gode idéer

www.ah.dk

OPLAGT FORLØB I  FORHOLD TIL FAGENE
 SAMFUNDSFAG 

OG DANSK
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På EUD Business og EUX Business vil 
vi rigtig gerne indgå i et tæt samarbej-
de med jer som grundskole. Og det er 
både enkelt og let at indgå et samarbej-
de. Proceduren er:

1. Kontakt handelslærer Lars Møller

2. Forløbet planlægges i tæt samar-
bejde med jer og i forhold til jeres 
undervisning

3. Aktiviteten gennemføres - enten 
hos jer eller hos os.

Vi glæder os til at lave et spændende 
aktivitetsforløb sammen med jer.

ØKONOMI
Vi afholder alle udgifter til egne under-
visere under forudsætning af, at jeres 
lærere deltager i aktiviteten.

TIDSPUNKT FOR AKTIVITERNE
For at kunne lave det bedste forløb 
for jeres elever og af hensyn til vores 
bemanding, vil vi opfordre til, at for-
løbene bliver lagt i perioden:  

9.-10. KLASSE 8. KLASSE

d. 1/9 2019 til 
d. 16/12 2019

d. 1/9 2019 til 
d. 17/2 2020

FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET
Afhængig af interesse og tilslutning 
til aktiviteterne kan vi være nødt til at 
sætte en begrænsning på antallet af 
udbud. Kontakt os derfor allerede i dag 
- aktiviterne vil blive reserveret efter 
først-til-mølle princippet!

TILMELD JER EN AKTIVITET
Vi har også et forløb målrettet jeres skole

Aktiviteter målrettet grundskoleelever

Handelslærer

LARS MØLLER

Tlf. 2070 0585

larm@ah.dk

TILMELD JER HOS

VORES ADRESSE

ERHVERVSUDDANNELSER
STRANDVEJEN

Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630
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TILMELD JER EN AKTIVITET
Vi har også et forløb målrettet jeres skole



Aktiviteter målrettet grundskoleelever

Studievejleder

GERTRUD SINDBJERG

Tlf. 2710 0150

ggs@ah.dk

Studievejleder

METTE NØHR

Tlf. 6029 4670

men@ah.dk

STUDIEVEJLEDERE

Studievejleder

NANA SIGSGAARD

Tlf. 2710 5986

nsi@ah.dk

Uddannelsesverdenen er kompleks og 
det kan være svært at have et overblik 
over forskelle, ligheder og muligheder 
på de mange ungdomsuddannelser.  

På Aalborg Handelsskole står vores 
studievejledere klar til at hjælpe dig. De 
giver rigtig gerne en introduktion til er-
hvervsuddannelserne, EUD og den er-
hvervsfaglige studentereksamen, EUX. 
Studievejlederne kan give et overblik 
over uddannelsesverdenen i dag - sær-
ligt med fokus på EUD og EUX Busi-
ness. 

10-15 MINUTTERS OPLÆG
Vi skræddersyr gerne både lange og 
korte oplæg. De længere oplæg kan 

være oplagte for eleverne i udskolings-
klasserne, mens et 10-15 minutters 
oplæg er idéel i forbindelse med fx:

• Lærermøder

• forældremøder

• pædagogisk aften

• afdelingsmøder

I forbindelse med oplæggene har vi 
også mulighed for at tage nuværende 
elever med, som kan fortælle om 
studielivet på Aalborg Handelsskole - 
herunder om undervisningen, de for-
skellige fag, det sociale liv og om mu-
lighederne efter endt uddannelse.

FÅ OVERBLIK OVER EUD/EUX
For elever, forældre og grundskolelærere
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FÅ OVERBLIK OVER EUD/EUX
For elever, forældre og grundskolelærere



Aktiviteter målrettet grundskoleelever

EUD BUSINESS
Den korteste vej til erhvervslivet

EUD Business er for elever, der 
brænder for at komme ud i virke-
ligheden, og som har stor interesse in-
den for service, butik og handel. Efter 
bare ét år er de klar til en elevplads i 
erhvervslivet, og efter tre år er de fær-
diguddannet. 

Med en EUD Business får eleverne en 
uddannelse, der stiller skarpt på deres 
evner og det, de brænder for at arbej-
de med - allerede mens de går på sko-
len. Her er der fokus på det praktiske, 
og uddannelsen giver mulighed for at 
vælge netop de fag, de er særligt inter-
esserede i.

På EUD Business kan eleverne  
specialisere dig inden for:

• Butik og E-handel

• Business to Business

Adgangskrav

Eleverne skal have mindst 02 i fagene 
dansk og matematik fra folkeskolens 
9. eller 10. klasse for at kunne søge om 
optagelse.

UDDANNELSEN BYDER PÅ 
TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR 
JOB SOM:

• Handelsassistent
• Indkøber
• Logistikassistent
• Sælger
• Dekoratør
• Salgsassistent i butik (fx 

sportsbutik, tøjbutik, kolonial, 
trælast, radio/TV etc.)

• Eventkoordinator

GØR DINE 
MULIGHEDER 
TIL VIRKE-
LIGHED
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EUD BUSINESS
Den korteste vej til erhvervslivet

www.ah.dk

EUX BUSINESS
Den erhvervsfaglige studentereksamen

EUX Business er den erhvervsfaglige 
studentereksamen, der giver eleverne 
dobbelt op på muligheder, uddannelse 
og faglighed - en ungdomsuddannelse, 
der kombinerer en studentereksamen 
med en erhvervsuddannelse. Smart, 
ikke? 

Uddannelsen varer i alt fire år. De 
første to år får eleverne fag på gym-
nasialt niveau, der giver dem mulighed 
for at læse en videregående uddan-
nelse, mens de på uddannelsens sidste 
to år kan komme ud i en elevplads i en 
virksomhed inden for det område, der 
interesserer dem.

På EUX Business kan eleverne  
specialisere dig inden for:

• Administration & Ledelse

• Handel & Ledelse 

Adgangskrav

Eleverne skal have mindst 02 i karak-
ter i fagene dansk og matematik fra 
folkeskolens 9. eller 10. klasse for at 
kunne søge om optagelse.

UDDANNELSEN BYDER PÅ 
TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR 
OMRÅDER SOM:

• Kontor og administration
• Advokat- eller lægesekretær
• Butik/detail
• Business to business
• Salg og markedsføring
• Revision og økonomi
• Indkøb og logistik
• Spedition og shipping

2 ÅRS 
SKOLE

På muligheder
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Klar til fremtiden?
- få direkte adgang til erhvervsliv og videregående uddannelser

           JOBEKSEMPLER                                                                                           JOBEKSEMPLER                                             
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Finansøkonom

Erhvervsjurist

Lærer

Journalist

Pædagog

Politibetjent

Revisor

Socialrådgiver

Markedsførings-
økonom

Dekoratør

Eventkoordinator

Handelsassistent

Indkøber

Sælger

Butikschef
Selvstændig 
med egen 
butik/webshop

Designteknolog

E-designer

Handelsøkonom

Logistikøkonom

Multimediedesigner

Serviceøkonom

Kontorassistent

Kontorleder

Advokatsekretær

AALBORG HANDELSSKOLE

Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630

www.ah.dk


