
Velkommen til 
Aalborg Handelsskoles

erhvervsuddannelser

STRANDVEJEN

ELEVHÅNDBOG - 2021/2022
Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktop-
lysninger på skolens personale og se billeder af undervi-
serne. Dette hæfte indeholder mange nyttige informationer 
for dig, der er ny elev på Aalborg Handelsskole.
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KÆRE ELEV
Du er blevet optaget på Aalborg Handelsskole. Forude venter en spændende hver-
dag fyldt med udfordringer, ny viden og nye kammerater, der brænder for det 
samme som dig.

Du har valgt en merkantil erhvervsuddannelse som vil give dig et godt grundlag for 
et fremtidigt arbejde inden for erhvervslivet, og som forhåbentlig indfrier nogle af 
dine mange drømme.

Som elev på Aalborg Handelsskoles EUD Business og EUX Business vil du kunne 
opnå en grundlæggende viden om erhvervslivet, de tilhørende brancher og hvad 
der skal til for at drive en virksomhed. Samtidig vil du få videreudviklet dine person-
lige kvalifikationer, så du opnår individuelle og sociale kompetencer, der er vigtige 
i dagens erhvervsliv.

Vi er overbeviste om, at du vil finde det meste af undervisningen både sjov, udfor-
drende og interessant at deltage i. Samtidig vil vi håbe, at du også oplever Aalborg 
Handelsskole som et sted, hvor der socialt og kulturelt sker en masse spændende 
ting. Hverdagen her er ikke alene præget af det faglige, men i høj grad også af et 
godt kammeratskab og gode oplevelser.

Vi stræber konstant efter at skabe de bedste rammer for både elever og medar-
bejdere. Derfor arbejder vi ud fra fem værdier: Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlig-
hed, Respekt og Engagement (SHARE). Du vil opleve, at det ikke kun er ord – men 
aktive værdier, der sætter præg på skolens dagligdag.

I denne håndbog har vi samlet en række nyttige informationer og praktiske anvis-
ninger – også vigtige ordensregler. Skolen er en arbejdsplads for elever og medar-
bejdere, hvor vi alle har et fælles ansvar for at gøre det til et godt og rart sted at 
være. Det kræver, at du kender rammerne og giver dit positive og aktive bidrag.

VELKOMMEN TIL Aalborg Handelsskoles ERHVERVSUDDANNELSER

- Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med dig.

Hans Jørgen Møller
Forstander

Mette Krogh
Uddannelseschef
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STRANDVEJEN

ADRESSE
Aalborg Handelsskole
Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf.: 9936 4630

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag  kl. 07.30 - 16.00
Fredag  kl. 07.30 - 15.30

ELEVADMINISTRATIONENS ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag  kl. 07.30 - 15.00 (onsdag dog til kl. 12.00)
Fredag  kl. 07.30 - 14.00

LEDELSE

 
 
 
 
 
 

VAGTMESTER OG SKOLEBETJENT

Hans Jørgen Møller
Forstander
hjm@ah.dk
Mobil: 2710 5932

Mette Krogh
Uddannelseschef
mkro@ah.dk
Mobil: 2710 5907

Skolebetjent
Stefan Bjerregaard
stkb@ah.dk
Mobil: 2710 5915

Skolebetjent
Elvin Krog Hansen
ekh@ah.dk
Mobil: 2710 5968
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ELEVADMINISTRATION

 
 

SYSTEMADMINISTRATOR

 

IT-medarbejder
Stefan Teddy Tornvig
stt@ah.dk
Mobil: 2279 8737

Bettina Grøn
beg@ah.dk
Tlf. 2725 8510

Betina Bedholm Hansen
bbha@ah.dk
Tlf. 2630 2970
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STUDY SUPPORT CENTER
I skolens Study Support Center finder du studievejledere og praktikkonsulenter, der 
på hver deres måde tilbyder dig vejledning og støtte i dit uddannelsesforløb.

Studievejledere

Alle klasser har en fast tilknyttet studievejleder. Du samarbejder med studievejle-
deren under hele uddannelsesforløbet. I kan tale om, hvordan du trives på uddan-
nelsen og om dit samarbejde med lærere og klassekammerater. 

Din studievejleder kan f.eks. hjælpe dig med: 

• Valg af valgfag og fagpakker

• Dine meritmuligheder (dvs. at få godkendt det, du allerede kan)

• Dine muligheder for specialpædagogisk støtte (SPS) 

• Dine muligheder for SU 

• Dine muligheder for skift af uddannelsesretning mellem detail, handel og kontor 
eller skift til helt andre uddannelser

• Dine muligheder for valg af hovedforløb efter grundforløbet 

• Dine muligheder for videre uddannelse efter endt EUD / EUX

Studievejleder
Mette Nøhr
men@ah.dk
Tlf. 6029 4670

Studievejleder
Nana Sigsgaard
nsi@ah.dk
tlf. 2710 5986
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Praktikkonsulenter

Alle klasser har også en fast tilknyttet praktikkonsulent. Praktikkonsulenten hjælper 
dig i overgangen mellem grundforløb og praktikplads. Din praktikkonsulent kan 
f.eks. hjælpe dig med:

• Gode idéer til valg af praktikplads

• Sparring i forbindelse med jobsøgning

• Gode råd til opstilling af CV og ansøgning

• Dine muligheder for skolepraktik og eventuelle delaftaler

• Dine muligheder for praktik i udlandet (PIU)

• Spørgsmål i forbindelse med praktiktiden i hovedforløbet

Læs mere om Praktikservice på www.ah.dk, eller besøg os på Facebook. 

www.facebook.com/praktikplads.kontoret. 

Du er altid velkommen til at kigge forbi i Study Support Center og få en snak med 
en studievejleder eller praktikkonsulent, men det kan ofte være en god idé at be-
stille en tid på forhånd.   

Praktikkonsulent
Søren Larsen
sla@ah.dk
Tlf. 9133 3304

Praktikkonsulent
Lars Halskov
lahp@ah.dk
Tlf. 2788 6017

Praktikkonsulent
Frederikke Holm
frh@ah.dk
Tlf. 2710 0125
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VORES FORVENTNINGER TIL DIG
Aalborg Handelsskole er en skole, hvor læring er i fokus, og hvor det er rart at 
være. Vi forventer, at vores elever er interesserede, motiverede, målrettede, samar-
bejdende og viser respekt for hinanden.

Din og dine kammeraters uddannelse har den højeste prioritet, og lærerne og de 
øvrige ansatte vil gøre deres bedste for, at du lærer så meget som muligt, mens du 
går på Aalborg Handelsskole. Dette er et fælles ansvar og sker i samarbejde med 
dig.
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DEN LILLE ABC - NYTTIGE INFORMATIONER

A

Adresseændring

Hvis du flytter og får ny adresse, skal du meddele dette til Folkeregistret i din bo-
pælskommune så hurtigt som muligt. Skolen får automatisk din nye adresse. Husk 
også, at bopælsændringer kan have betydning for din SU.

Aalborg Handelsskoles struktur

Du kan læse mere om Aalborg Handelsskoles historie, struktur, ledelse, bestyrelse, 
det lokale uddannelsesudvalg m.v. på www.ah.dk

AHEAD - Innovationsmiljø

Har du gode idéer til produkter og services eller går du med en lille iværksætter i 
maven, så kan du få rådgivning og hjælp i skolens inkubationsmiljø AHEAD. Start-
up miljøet er placeret lige over for elevadministrationen.

B

Bedømmelse og karakterer

Ved bedømmelse af dine præstationer ved prøver og eksaminer medvirker censo-
rer, som udpeges af skolen eller Undervisningsministeriet. Dine karakterer fastsæt-
tes efter drøftelser mellem censorer og eksaminatorer (dine lærere). 

Terminskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer fastsættes af din faglærer 
på baggrund af dine opnåede kompetencer og færdigheder i de enkelte fag.

Ved bedømmelserne gives der individuelle karakterer efter 7-trinsskalaen. I enkelte 
læringsforløb er bedømmelsen bestået / ikke bestået. 

Bygninger/inventar

Det er vigtigt for både elever og ansatte, at vi har nogle pæne, fysiske rammer 
på skolen. Det er derfor vigtigt, at du er med til at passe på skolens bygninger og 
inventar. 

Hvis du uheldigvis kommer til at gøre skade på bygninger eller inventar, skal du er-
statte det ødelagte. I grove tilfælde kan hærværk medføre bortvisning fra skolen.
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C

Computer 

Aalborg Handelsskole inddrager it i undervisningen på mange måder. Det er derfor 
et krav, at eleverne som udgangspunkt medbringer deres egen bærbare pc. 

E

Eksamen

Regler for eksamen kan du se i ”eksamensregler”, som du får udleveret i god tid 
før eksamen.

Du skal være opmærksom på:

• Hvis du er syg, vil du blive tilbudt sygeeksamen; forudsat du har meldt dig syg 
senest på eksamensdagen og samme dag har kontaktet din læge og fået en 
lægeerklæring. 

• Hvis du af andre grunde udebliver fra eksamen i grundfag eller grundforløbspro-
jekt, afbrydes din uddannelse. Kontakt i dette tilfælde din studievejleder, som 
hjælper dig med at finde en løsning. Bemærk, at skriveuge og casearbejdsdage 
også er en del af eksamen.

• Udeblivelse fra interne prøver/evalueringer uden gyldig grund, eller manglende 
aflevering af eksamensprojekt samt obligatorisk opgave i et fag kan medføre 
udmeldelse fra skolen.

• Hvis du ikke består et grundfag eller grundforløbsprojektet, vil du få tilbud om 
en reeksamen.

Eksamensangst

Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle 
til eksamen. Hvert år arrangerer vores elevcoach derfor særlige kurser omkring ek-
samensangst. Her får du gode råd og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til 
at få styr på din angst, og dermed komme godt igennem eksamen.

Elevcoach

Alle kan til tider have brug for en hjælpende hånd til det næste skridt i livet, på stu-
diet og i den personlige udvikling. Livet er en gave, men nogle gange kan det være 
svært at finde frem til, hvilket bånd man skal trække i for at pakke den op. Der vil 
altid være spørgsmål, der kræver svar – og det er ikke altid, at forældre kan hjælpe 
og give råd. Derfor har vi på Aalborg Handelsskole ansat elevcoaches. 
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Som ung er det vigtigt, at man kan finde svar på de mange spørgsmål, der melder 
sig – faglige som personlige – og det er det, vi kan hjælpe med. Vi står til rådighed 
i alle tænkelige situationer. En sådan støtte er grobund for et større mentalt over-
skud i hverdagen og især i skolen. Intet spørgsmål eller problem er for lille - eller 
for stort. Alle er velkomne. 

Elevfester

Hvert skoleår kan elevrådet arrangere et antal fester i afdelingens lokaler. Elevrådet 
står som arrangør og har det økonomiske ansvar. Festerne er udelukkende for ele-
verne på afdelingen. Der vil være professionelle vagter til stede til at sikre en god 
og tryg afvikling af festerne.

Elevmentor

En elevmentor er en ældre elev, der kan hjælpe nye elever med at svare på spørgs-
mål omkring uddannelse, fag, lektier, sociale aktiviteter etc. Til hver klasse er der 
tilknyttet 3-4 mentorer, som hjælper de nye klasser med at blive rystet sammen og 
få styrket det sociale sammenhold.

Elevplads/praktikplads

På Aalborg Handelsskoles hjemmeside www.ah.dk kan du finde ledige elevpladser/
praktikpladser inden for brancherne detail, handel, kontor og event.

Elevudvalg

På Strandvejen findes der et elevråd samt et festudvalg, som tager sig af en lang 
række elevforhold. Skolen yder et tilskud til dette arbejde. Elevudvalgene er med 
til at arrangere skolefester, fredagscaféer og faglige og kulturelle arrangementer.

Evaluering

Lærerne giver terminskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer. Derudover 
vil du løbende blive informeret om, hvordan det går med dig gennem samtaler med 
lærerne. Du vil også selv få lejlighed til at udtrykke din mening om undervisningen 
og om skolen i det hele taget. På Aalborg Handelsskole evaluerer vi undervisningen 
og undervisningsmiljøet.

Elevcoach på Strandvejen
Kristina Betina Jensen
kbje@ah.dk
Mobil: 2788 6019

Elevcoach på Strandvejen
Jonas Rønnau
joro@ah.dk
Mobil: 9133 3356
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F

Facebook

Du kan også følge med i hverdagen på skolen på Facebook. Find os på http://www.
facebook.com/ahstrandvejen og tryk på knappen ”Synes godt om”.

Forsikring

Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring 
i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvars-
forsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der 
forvolder skade på skolen, vil blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår 
i forbindelse hermed.

Fritimer

Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan af-
lysninger i sjældne tilfælde forekomme. Der kan være tale om, at lærere ikke er 
tilstede pga. sygdom, faglige kurser, eksamensarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. 
I sådanne tilfælde forsøger vi at mindske generne for eleverne mest muligt. Når 
det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne eleverne i gang med allerede planlagte 
aktiviteter, så de kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i grupper.

G

Gallafest

I maj måned holder skolen fest for de elever, der afslutter Grundforløb 2 eller stu-
dieåret på EUX Business i indeværende år. Det er en festlig aften med flot påklædte 
elever, god mad, musik og underholdning af elever og lærere. 

Grundforløb 1

Hvis du starter på EUD eller EUX Business senest 24 måneder efter afsluttet grund-
skole og ikke har gået på et grundforløb før, starter dit uddannelsesforløb med 
grundforløb 1, der varer 20 uger. Hvis du går på EUD har du i løbet af grundforløb 
1 Dansk C samt en række erhvervsfag. Hvis du går på EUX, har du Dansk C, Engelsk 
C og Samfundsfag C. Grundforløb 1 er en bred indgang til uddannelsesforløbet og 
skal give dig inspiration til, hvilken uddannelsesretning du skal vælge på Grundfor-
løb 2; detail, handel, event eller kontor. Dog er kontor kun en mulighed, hvis du 
har valgt EUX.  

Grundforløb 1 afsluttes med standpunktskarakterer og eksamen i et grundfag.
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Grundforløb 2

Du starter på grundforløb 2 i direkte forlængelse af grundforløb 1, hvis det er mere 
end 24 måneder siden du forlod grundskolen, eller hvis du allerede har været opta-
get på et grundforløb 1 på en anden erhvervsuddannelse. Grundforløb 2 varer 20 
uger. På grundforløb 2 bliver din uddannelse mere retningsbestemt inden for enten 
detailhandel, handel, event eller kontor, idet du gennemfører det uddannelsesspe-
cifikke fag inden for den uddannelsesretning, du har valgt og går til en afsluttende 
grundforløbsprøve i dette fag. Ud over det uddannelsesspecifikke fag skal du have 
4 grundfag, hvis du går på EUD (engelsk C, IT C, Erhvervsøkonomi C og Afsætning 
C) og 5 grundfag, hvis du går på EUX (IT C, Erhvervsøkonomi C, Afsætning C, 
Matematik C og Organisation C).

Grundforløb 2 afsluttes med standpunktskarakterer, eksamen i et grundfag samt 
grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag.

Går du på EUD, skal du have et samlet gennemsnit på mindst 2,0 og en bestået 
grundforløbsprøve for at bestå grundforløbet og få adgang til en praktikplads og 
dermed uddannelsens hovedforløb.  

Går du på EUX, er der ikke krav om et samlet gennemsnit på 2,0, da du får fagene 
på højere niveau på studieåret, men grundforløbsprøven skal være bestået.

H

Hjemmeside

På Aalborg Handelsskoles hjemmeside kan du læse mere om vores uddannelser - 
www.ah.dk.

I

Internationale aktiviteter

Som elev på EUX Business har du rig mulighed for at få international erfaring. Her 
kan du følge undervisningen på et college i USA eller England, eller du kan komme 
i virksomhedspraktik i en udenlandsk virksomhed (Tyskland eller England). Gennem 
et udenlandsophold styrker du dine internationale, faglige og personlige kompe-
tencer – alle områder, som virksomhederne efterspørger. 

Længden af opholdene varierer fra få dage og op til fire uger – og du har selv 
mulighed for at vælge mellem forskellige ophold og destinationer. I 2021/2022 er 
der planlagt internationale aktiviteter til flere steder i Europa og USA. Læs mere om 
opholdene på www.ah.dk under erhvervsuddannelser.
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IT på AH

Skolen bruger elektronisk kommunikation. Du skal derfor gøre følgende:

• Tjekke Uddata+, Moodle og sms dagligt
• Tjekke din e-mail ofte og på opfordring
• Tjekke infoskærme dagligt
• Sørge for at ændre dit mobilnummer og mailadresse via http://selvbetjening.

ah.dk, hvis du får nyt nummer/mail

Du kan finde informationer om brug af it og it-regler i skolens velkomstfolder, som 
du bliver introduceret til i begyndelsen af skoleåret. På Moodle kan du også finde 
vejledninger, tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere.

IT-centret

Har du pc-tekniske problemer er der hjælp at hente hos vores IT-medarbejdere. På 
Strandvejen varetages opgaven af Stefan Teddy Tornvig, som har kontor i lokale 
2.52.

Stefan kan træffes på sit kontor mandag-fredag i tidsrummet kl. 08.00 – 15.30.

Besøg også IT-centret her: http://www.facebook.com/it.paa.ah

K

Kalender

1. skoledag d. 11. august 2021

Efterårsferie 18. - 12. oktober 2021 (begge dage inkl.)

Juleferie 22. december 2021 - 2. januar 2022 (beg-
ge dage inkl.)

Vinterferie 21. - 25. februar 2022 (begge dage inkl.)

Påskeferie 11. april - 18. april 2022 (begge dage inkl.)

Store Bededag 13. maj 2022

Kr. Himmelfartsferie 26. maj - 27. maj 2022

Pinseferie 6. juni 2022
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Kantinen

Kantinen er en selvejende institution, som har til huse i skolens lokaler. Skolens 
kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke og 
slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevare-
styrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe 
sund og ernæringsrigtig mad.

Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan handle med Dankort i kanti-
nen, men ikke hæve ekstra beløb.

Klager

Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din 
faglærer, der står for undervisningen. Klager du til uddannelseschefen over un-
dervisningen og eksamen, skal det altid ske skriftligt inden der er gået 14 dage. 
Kun afgørelser på klager om eksamenskarakterer, hvor der har medvirket ekstern 
censor, eller udmeldelse fra uddannelsen kan ankes til Undervisningsministeriet.

Kontaktlærer

Du får en kontaktlærer, hvis primære formål er at være din rådgiver. I skal samar-
bejde om en løbende afklaring af dit uddannelsesbehov f.eks. indplacering på det 
rette faglige niveau. Andre forhold, I kan samarbejde om, kan være:

• at sikre, du får en personlig uddannelsesplan for dit grundforløb

• evaluering af, hvordan du udvikler dig personligt og fagligt

• nye mål for din udvikling, dvs. hvor er du nu mht. dine personlige og faglige 
kvalifikationer, og i hvilken retning skal din udvikling gå?

• din trivsel på skolen, herunder studieaktivitet

• dit fremmøde

Møderne med din kontaktlærer er et led i din uddannelse og er derfor obligatori-
ske. 

Kontaktlæreren virker desuden som bindeled mellem dig, klassen, de øvrige lærere, 
studievejledere, coach og skolens ledelse. Din kontaktlærer er også med til at skabe 
et godt klima i klassen, støtte det sociale samvær og til at planlægge forskellige 
aktiviteter.

L

Lektiecafé

Du vil i skemaet have studietid, hvor du får mulighed for at få hjælp til lektier.
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M

Materialegebyr

På hvert uddannelsesforløb er der et materialegebyr, som skal indbetales ved sko-
leårets start.

Merit

Hvis du har haft fag fra EUD/EUX Business i tidligere uddannelsesforløb, kan du 
søge merit. Dette skal ske via studievejlederen tidligst muligt og senest 14 dage 
efter uddannelsesstart. På EUD skal du have merit for tidligere gennemførte fag, 
mens det er valgfrit på EUX.

Møde- og fraværsregler

Til alle timer og arrangementer er der mødepligt. Dine lærere fører protokol for alle 
undervisningstimer. Ved registrering af fremmøde, skelnes der ikke mellem forskel-
lige typer af fravær: forsinkede busser, tandlægebesøg, køretimer, sygdom eller 
familiefester.

Hvis du bliver syg og af den grund er forhindret i at møde til undervisningen, giver 
du skolen besked på følgende måde:

• Du skal sygemelde dig i Uddata+. Ved skoleårets start vil du få en instruktion i, 
hvordan du skal gøre dette. 

Ved andet fravær skal du også angive årsag i Uddata+. Du kan desuden følge dit 
fravær i Uddata+.

Procedure ved for meget fravær: 

1. Hvis dit fravær bliver kritisk, indkaldes du til en samtale med din kontaktlærer. 
Denne samtale betragtes som 1. advarsel.

2. Hvis dit fravær fortsætter, indkaldes du til endnu en samtale hos din kontaktlæ-
rer om dit fortsatte uddannelsesforløb. Denne samtale betragtes som 2. advarsel.

3. Hvis dit fravær fortsætter og stadig er kritisk, indkaldes du til en samtale med 
din kontaktlærer og studievejleder om dit fortsatte uddannelsesforløb. I forbindelse 
med denne 3. advarsel vil du indgå en kontrakt med kontaktlæreren om dit frem-
møde. Alt fravær herefter vil kræve lægelig dokumentation.

4. Hvis dit fravær fortsætter, vil du modtage brev om, at du er udmeldt af skolen. 
Skolen kan inden da vælge at standse din udbetaling af SU på baggrund af mang-
lende studieaktivitet. 
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5. Din studieaktivitet vil løbende indgå i vurdering af hvornår du evt. indkaldes til 
samtaler.

Hvis du er under 18 år, sender skolen kopi af brevene til dine forældre/værge. Hvis 
du er under 25 år, sender skolen kopi til Ungdommens Uddannelsesvejledning i din 
bopælskommune.

Hvis din kontaktlærer vurderer, at der er risiko for, at du afbryder dit uddannelses-
forløb, kan studievejleder og evt. UU-vejleder deltage i samtalerne.

O

Ordensregler

For at bevare det gode arbejdsmiljø og for at skolen skal forblive et rart sted at 
være, har vi følgende ordensregler på Aalborg Handelsskole:

• Vi viser åbenhed og respekt for hinanden; både elever, lærere og øvrige ansatte 
på skolen.

• Vi har respekt for de fysiske rammer – bygninger, lokaler, inventar, kunstgen-
stande, møbler, IT-udstyr mv.

• Vi rydder op efter os selv – både i klasselokaler, på gangene, i kantinen og i elev-
området.

• Mobiltelefoner er slukkede i undervisningen.

• Der er ro og alle kan arbejde uforstyrret i lokaler og på gangene. 

• Det er ikke tilladt at foretage billed- eller lydoptagelser med mindre det indgår 
som et led i undervisningen eller er aftalt med de involverede parter. Overtræ-
delse kan medføre en advarsel og i værste tilfælde bortvisning.

• Vi indtager ikke øl, vin og spiritus på skolens område (medmindre der er givet 
tilladelse til det - f.eks. i forbindelse med elevfester).

• Vi ryger ikke på eller udenfor skolens område, da skolen er 100% røgfri.

Skolen forventer også af dig, at du ved arrangementer, studieture, virksomheds-
besøg mv. arrangeret af skolen, betragter dig selv som ambassadør for Aalborg 
Handelsskole og udviser passende og positiv adfærd.

Dansk lovgivning gælder naturligvis også på Aalborg Handelsskole. Det betyder 
f.eks., at besiddelse af, indtagelse af eller handel med euforiserende stoffer ikke 
er tilladt. Ved begrundet mistanke forbeholder skolen sig ret til at teste eleverne 
for brug af euforiserende stoffer. Et brud på retningslinjerne om alkohol eller eufo-
riserende stoffer eller en afvisning om at tage en test, der kan spore stoffer, kan 
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medføre bortvisning i kortere eller længere tid. Der vil kunne forekomme uanmeldt 
besøg af vagter med narkohunde.

Trusler, vold, mobning eller andre former for overgreb - herunder på de sociale 
medier - er naturligvis heller ikke tilladt. Overtræder du skolens ordensregler, kan 
det medføre en mundtlig advarsel, udelukkelse fra konkrete arrangementer eller 
aktiviteter, udelukkelse fra undervisningen i en eller flere dage. Midlertidig udeluk-
kelse registreres som fravær. I særligt grove og gentagne tilfælde kan der ske en 
bortvisning og dermed udmeldelse fra skolen.

Ved tilfælde af mobning er skolens ledelse forpligtet til at udarbejde en handleplan 
- læs mere om dette i skolens antimobbestrategi på skolens hjemmeside. 

P

Parkering

Cykler og knallerter skal parkeres i cykelkælderen ved Lindholmsstien. Biler kan 
parkeres på p-plads ved Lindholmsstien eller på p-pladsen foran hovedindgangen. 
Du kan få en parkeringstilladelse ved at henvende dig i elevadministrationen. Du 
kan dog ikke få p-tilladelse, hvis du har adresse i 9000 Aalborg. 

Plagiat (afskrift)

Du har pligt til at udarbejde dine skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat betyder en 
efterligning/afskrift fra en andens arbejde – fx downloaded fra internettet - under 
foregivende af, at arbejdet er selvstændigt og originalt. Et godt råd: lad være, for 
vores erfaringer viser, at risikoen for, at din faglærer opdager, det er stor!

Et citat på et par linjer vil ikke komme i konflikt med gældende regler. Citatet må 
dog aldrig træde i stedet for noget, du selv har skrevet. Din kilde, hvorfra citatet 
stammer, skal altid opgives. 

Hvis din faglærer konstaterer, at en afleveringsopgave - eller væsentlige dele - er et 
plagiat, afvises opgaven, og du får en skriftlig advarsel. Konstaterer din faglærer, at 
en opgave, der skal bruges til mundtlig eksamen, er et plagiat, kan du ikke indstil-
les til eksamen i faget. Du skal udarbejde en ny opgave, der skal godkendes, inden 
indstilling til eksamen kan finde sted, hvilket kan betyde en forlængelse af dit ud-
dannelsesforløb. Du får samtidig en skriftlig advarsel.

Praktikservice

Ønsker du hjælp til at søge praktikplads, så har Aalborg Handelsskole praktikkon-
sulenter, som gerne vil hjælpe dig. Læs mere under Study Support Center. 
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R

Ringetider

1. lektion kl. 08.10 - 09.10

2. lektion kl. 09.25 - 10.25

3. lektion kl. 10.35 - 11.35

4. lektion kl. 12.05 - 13.05

5. lektion kl. 13.15 - 14.15

6. lektion kl. 14.25 - 15.25

7. lektion kl. 15.30 - 16.30

S

Skolemiljø

Skolen har et spændende miljø med flot kunst og en afslappet stemning. Du kan 
læse mere om skolens miljø og udtalelser fra elever på vores hjemmeside www.
ah.dk.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du behov for ekstra støtte til at gennemføre din uddannelse - fx hvis du har 
læse- eller skrivevanskeligheder eller hvis du har en fysisk eller psykisk funktions-
nedsætelse, hjælper din studievejleder eller SPS-vejleder dig gerne med at søge og 
iværksætte en støtte. 

Studieaktivitet

For at sikre dig et godt udbytte af undervisningen og for at give dig størst mulig-
hed for at få en god praktikplads, er det vigtigt, at du er studieaktiv og møder til 
undervisningen.

Studieaktivitet betyder at:

• Du møder til undervisning og arrangementer.

• Du deltager aktivt i undervisningen i alle fag, og medbringer IT-udstyr, og du 
deltager aktivt i klassens diskussioner.

• Du afleverer prøver, opgaver, projekter og andet skriftligt materiale til den aftalte 
tid.
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• Du deltager i prøver og eksaminer.

• Du afleverer rapporter, projekter og opgaver, der skal anvendes til eksamen – så 
du kan indstilles til eksamen.

Manglende studieaktivitet vil medføre en skriftlig advarsel. Dine forældre vil også 
blive orienteret, hvis du er under 18 år.

Studieåret - EUX Business

Når du har afsluttet Grundforløb 2 på EUX, skal du i gang med Studieåret. Det er i 
løbet af Studieåret, du får gymnasiale fag på C-, B- og A-niveau, hvilket samlet set 
giver mulighed for adgang til videregående uddannelser på lige fod med studenter 
fra de gymnasiale uddannelser. 

Det er et krav, at du har Dansk A, Engelsk B og IT B samt enten Virksomhedsøko-
nomi B eller Matematik B på Studieåret. Derudover skal du have en række fag på 
B- og C niveau. Vi har samlet fagene i nogle fagpakker, du skal vælge imellem, 
inden du starter på Studieåret. 

I løbet af Studieåret skal du skrive et Erhvervsområdeporjekt (EOP). Året afsluttes 
med standpunktskarakterer og eksamen (mundtlig og/eller skriftlig) i 6 grundfag 
samt et eksamensprojekt. 

For at bestå Studieåret skal du have et samlet vægtet gennemsnit på mindst 2,0. 

SU

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Kvartalerne er 1. januar, 1. 
april, 1. juli og 1. oktober. Du kan få mere information om mulighederne hos sko-
lens studievejledere og hos skolens administration. Selve ansøgningen om SU sker 
via minSU på www.su.dk, hvor du skal søge ved hjælp af NemID. Du kan læse mere 
om SU på www.su.dk.

T

Tobaks- og nikotinfri skoletid

Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion 
(kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrange-
ret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er 
tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. 
Det er derfor ikke tilladt

at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebase-
rede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.
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Tyverier

Aalborg Handelsskole er en stor skole fordelt på mange bygninger. Der er mange 
ind- og udgange på skolen, og disse er i dagtimerne uaflåste. Det betyder, at der 
kan komme uvedkommende på skolens områder, og vi har desværre oplevet ty-
verier fra tasker og overtøj, som ligger uden opsyn i skolens lokaler. Derfor: lad 
ALDRIG dine personlige ejendele ligge i klasserne uden opsyn. Det gælder bærbare 
computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler mv. Lad heller ikke din 
skoletaske stå uden opsyn, da du er erstatningspligtig overfor mistede studiebøger. 
Skolen har ingen erstatningsansvar overfor elevernes ting, og skulle du miste noget 
på skolen, skal det derfor meldes til din egen forsikring samt politiet som enhver 
anden tyverisag.

U

Uddata+ og Moodle

Uddata+ og Moodle er omdrejningspunktet for mange aktiviteter på EUD Business 
og EUX Business. Her kan du finde dit skema, se dit fravær, dine karakterer og 
undervisningsmateriale. Du vil få meddelelser og opgaver fra dine lærere her. Du 
skal ved fravær angive årsag i Uddata+. Du kan også logge på Uddata+ på www.
uddataplus.dk og moodle på moodle.ah.dk - også via din smartphone.

V

Virksomhedspraktik

Alle elever på Strandvejen skal i virksomhedspraktik i en uge. Du skal selv finde dit 
praktiksted. Formålet er, at du får mulighed for at afprøve din uddannelsesretning 
inden for detail, handel, kontor eller event inden der skal søges praktikplads. 

Elever i ASK-klassen og EUS5 skal ikke i erhvervspratkik.
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KOMMUNIKATION - SKOLE/ELEVER 

Uddata+, Moodle, Office 365, brevforsendelse og E-boks

• Uddata+ og Moodle - Er din digitale indgang og primære kommunikationska-
nal til og med skolen.

• Optagelses- og indkaldelsesbreve - sendes i E-boks til nye elevers/værgens 
privatadresse.

• Skema - Skemaer ses i Uddata+. 

• Undervisningsmaterialer - Materialer anvendt i undervisningen placeres til dig 
i Moodle eller i Office 365. 

• Fravær - Fravær registreres i Uddata+. Du kan selv se dit fravær, og skal be-
grunde al registreret fravær.  

• Karakterer - Du kan se dine karakterer i Uddata+. Er du under 18 år får du sendt 
et karakter-blad hjem til dine forældre.  

• Orientering til dig - Informationer/beskeder til dig kan gives direkte i Uddata+, 
Moodle, e-Boks, sms eller email. 

• Fortrolige breve til dig - Placeres enten i elevfolderen i Uddata+ og/eller sendes 
i E-boks. 

E-mail 

Vi oplever, at mange elever ikke bruger e-mail som primær kommunikationsform. 
E-mail bruges derfor ikke til kommunikation af vigtige oplysninger eller personlige 
informationer til eleverne.

Personfølsomme oplysninger 

Personfølsomme oplysninger må ikke sendes i almindelig e-mail. Dette gælder ek-
sempelvis fraværsbreve, indkaldelser til samtaler mm. Her bruges i stedet Uddata+. 
Brevet med de fortrolige oplysninger placeres enten i din elevfolder eller sendes i 
E-boks. 

E-boks

I nogle tilfælde fremsendes informationerne til din/din værges E-boks. Vi anbefaler 
at sætte din e-boks op til at sende sms/mail, når du modtager post i e-boks.
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SMS 

Bruges, når information skal ud til dig i en fart. Bruges i forbindelse med aflysning 
af timer på EUD og EUX og til udsendelse af diverse remindere.

Informationsskærme  

På de af skolens afdelinger hvor der er opsat skærme orienteres om aktiviteter på 
afdelingen. 

Elektronisk retning af opgaver   

Underviserne retter dine opgaver elektronisk i videst muligt omfang. 
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VEJVISER
Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser er placeret på skolens afdeling på 
Strandvejen 25, 9000 Aalborg.

NB: Aalborg Handelsskole har også adresse i Turøgade og Saxogade, hvor skolens 
Handelsgymnasium holder til. Vores afdeling på Langagervej er forbeholdt elever 
med kortere studieforløb (hovedforløb) samt vores kursusafdeling.

BUS- OG TOGFORBINDELSER
Linie 2 ad Kastetvej kan benyttes. Bussen kører hver 7-8. minut. Aalborg Vestby 
Station ligger lige ved skolen, og der kører tog hver halve time mod nord og mod 
syd.
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KARRIERE OG VIDEREUDDANNELSE
EUD Business og EUX Business er for dig, der har drømme og ambitioner for din 
fremtid, og som ønsker en karriere med indflydelse og ansvar. Begge uddannelser 
indledes med et grundforløb, hvor du bliver ’klædt’ på til at klare udfordringerne i 
en praktikplads (hovedforløb). Hovedforløbet varer som regel 2 år og foregår som 
praktik i en virksomhed, men med spredte, kortere skoleophold. Alt efter hvilket 
hovedforløb du har, foregår skoleopholdene enten på Aalborg Handelsskole eller 
på andre handelsskoler i landet. Har du lysten, kan du også gennemføre noget af 
praktiktiden i udlandet. 

EUD Business

Er du ivrig efter at komme ud på arbejdsmarkedet og gøre karriere inden for detail,  
handel eller event? EUD Business gør det muligt. Allerede efter 20-40 uger – af-
hængig af din alder og tidligere uddannelse – er du klar til en elevplads/praktik-
plads i erhvervslivet. 

OPBYGNING AF EUD BUSINESS
EUD Business er for dig, der gerne vil arbejde inden for handel eller butik. 
Uddannelsen består som udgangspunkt af to grundforløb (1+2), der samlet 
set varer et år. Herefter skal du videre på hovedforløbet, der består af to års 
elevtid i en virksomhed.

GRUND- 
FORLØB

1. del

GRUND- 
FORLØB

2. del

UDLÆRT / 
MULIGHED FOR 

VIDERE  
UDDANNELSE

½ ÅR 2 ÅR½ ÅR

HOVEDFORLØB
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EUX Business

EUX Business er for dig, der ikke har lyst til at vælge noget fra, men vil holde alle 
muligheder åbne. Her kan du specialisere dig inden for kontor, handel, detail eller 
event. Foruden grundforløbet består EUX Business også af et studieforløb, hvor du 
får en række fag på gymnasialt niveau. Det betyder, at du får generel adgang til 
videregående uddannelser. Efter hovedforløbet kan du fortsætte på arbejdsmar-
kedet, eller du kan søge ind på en videregående uddannelse, hvor du kan drage 
stor fordel af, at du udover din faglige studiekompetence også har den praktiske 
erfaring fra erhvervslivet. 

Uddannelsen åbner også op for muligheden for at læse videre allerede efter EUX 
Studieåret. Vælger du denne vej, skal du dog være opmærksom på, at du ikke får 
færdiggjort din EUX Business uddannelse.

OPBYGNING AF EUX BUSINESS
EUX Business er for dig, der gerne vil arbejde inden for kontor, handel, butik 
eller event. Her får du fag målrettet erhvervslivet, og du bliver klædt på til at 
kunne læse videre. EUX-uddannelsen består af to grundforløb (1+2), et stu-
dieår og to års elevtid i en virksomhed.

GRUND- 
FORLØB

1. del

GRUND- 
FORLØB

2. del

HOVEDFORLØB - 2 ÅRS ELEVTID

½ ÅR 2 ÅR½ ÅR 1 ÅR

STUDIEÅR
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
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