Ansøgning om optagelse på EUD / EUX
Kun for ansøgere, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden
Jeg ansøger hermed om optagelse på Grundforløb 2 på den valgte hovedforløbsretning

EUD
Butik og e-handel
Odder
Detail ____

EUD
Butik og e-handel
Skanderborg
Detail ____

EUX
Administration,
Handel og ledelse
Odder

EUX
Administration,
Handel og ledelse
Skanderborg

Detail

Detail

____

Ved endnu ikke?
EUD / EUX

Ved endnu ikke?
EUD / EUX

Odder

Skanderborg

____

Handel ____

Handel ____

Kontor ____

Kontor ____

Skriv tydeligt

Personlige oplysninger
Fornavn(e):

Cpr. nr.:

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon:

Postnummer:

By:

E-mail:

Kommune:

Forældre/værge (hvis du er under 18 år)
Fornavn(e):

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon:

Postnummer:

By:

Forældre/værge (hvis du er under 18 år)
Fornavn (e):

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon:

Postnummer:

By:

Hvilket årstal har du afsluttet folkeskolen
9. klasse

10. klasse

Andet:

Kopi af eksamens-/afgangsbevis for 9. og/eller 10. klasse skal vedlægges
til brug for udregning af karaktergennemsnittet i dansk og matematik.
Husk også at udfylde side 2
Side 1/2
Skemaet udskrives, udfyldes, underskrives og sendes til:
SCU Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg
Mrk.: Ansøgning EUD / EUX

Kopi af eksamens-/prøvebeviser for evt. uddannelser, enkeltfag efter Folkeskolen
vedlægges som dokumentation for opnåede minimumsniveauer jf. krav for opstart.
Hvad har du lavet efter du afsluttede folkeskolen (skole, arbejde m.m.)
Fra dato:

Til dato:

Fra dato:

Til dato:

Fra dato:

Til dato:

Fra dato:

Til dato:

Såfremt du ved uddannelsens start er fyldt 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering til afdækning
af dine teoretiske og praktiske kompetencer i forhold til den valgte uddannelses mål. Du skal derfor endvidere
vedlægge et udførligt CV over dine uddannelser og erhvervsmæssige erfaring med angivelse af arbejdsopgaver.
Ansøgningen er min prioritet nr.____ Hvilke andre uddannelser har du søgt:_____________________________________
Ønsker du at søge optagelse på en anden EUD / EUX skole, hvis du ikke kan optages på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse?
Nej
Ja, hvis ja, så angiv skole:___________________________________________________________________________

Særlige forhold (f.eks. handicap, eventuelle hjælpemidler m.m.)

Underskrift af ansøger og forældre/værge (hvis ansøger er under 18 år)
Dato:
Ansøgers underskrift:
Evt. forældres/værges underskrift:

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan du blive indkaldt til en samtale med en
studievejleder.
Din optagelse er betinget af, at dit eksamensgennemsnit fra Folkeskolen henholdsvis i dansk og matematik fra 9.
eller 10. klasse er minimum 02.
Gennemsnit ved 9. kl. prøve:


Dansk beregnes på baggrund af en mundtlig del og tre skriftlige delprøver
Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig



Matematik beregnes på baggrund af to delprøver
Matematiske færdigheder og matematisk problemløsning

Gennemsnit ved 10. kl. prøve:


Dansk beregnes på baggrund af en mundtlig og en skriftlig del



Ved matematik indgår én skriftlig del.

Opfylder du ikke kravet for karaktergennemsnittet i et eller begge fag, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve.

Husk en kopi af eksamensbeviser

