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
Business
Skanderborg

EUX
Business
Skanderborg

Ved ikke endnu
EUD/EUX
Skanderborg

Detail ____

Detail ____

Detail ____

Handel ____

Handel ____

Handel ____

Kontor ____

Kontor ____

Skriv tydeligt

Personlige oplysninger
Fornavn(e):

Cpr. nr.: (for optagelse og modtagelse af digital post)

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon:

Postnummer:

By:

E-mail:

Kommune:

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

Cpr. Nr.: (for modtagelse af digital post)

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon:

Postnummer:

By:

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

Cpr. Nr.: (for modtagelse af digital post)

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 GF2 2021-2022

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.
For adgangskrav til erhvervsuddannelserne henvises til ministeriets hjemmeside:

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/adgangskrav
Din optagelse er betinget af, at dit eksamensgennemsnit fra folkeskolen henholdsvis i dansk og matematik fra 9.
og/eller 10. klasse er minimum 02, eller du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
Har du afsluttet folkeskolen i 2017/18 eller senere, skal du ligeledes have bestået Folkeskolens afgangseksamen.
Beregningsmetode for karaktergennemsnittet afhænger af, om du har afsluttet Folkeskolens 9. klasse før/efter
maj/juni 2018. Se vejledning til beregning her:
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/gennemsnit

Husk at vedlægge kopi af eksamensbeviser

