Optagelsesprøve til EUD / EUX Business:

Hvis du ikke opfylder adgangskravene?
Opfylder du ikke et eller flere af adgangskravene til EUD/EUX Business, kan du søge om optagelse ved at
gå til en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og en personlig samtale med vores studievejleder.
Ved at bestå optagelsesprøven og blive vurderet parat til en erhvervsuddannelse af vores studievejleder
kan du stadig blive optaget på EUD/EUX Business.
Optagelsesprøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i
henholdsvis dansk og matematik. Prøverne har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.
Både dansk- og matematikprøven er af to timers varighed og bedømmes bestået/ikke-bestået af én
ekstern censor.

Optagelsesprøve
Vi afholder optagelsesprøver ultimo juni / primo august for optagelse på grundforløb 1 og primo januar
for optagelse på grundforløb 2.

Danskprøven
Danskprøven har en samlet varighed på 2 timer og består af 3 dele:
•

Læsning (40 minutter)

•

Retskrivning (40 minutter)

•

Skriftlig fremstilling (40 minutter).

Hver del skal besvares inden for den fastsatte tidsramme på 40 minutter. Gennemføres én af
disciplinerne hurtigere end på de 40 minutter, kan den resterende tid ikke bruges på de andre
discipliner.
Alle delprøver skal bestås særskilt, ligesom hele prøven skal bestås samlet.
Opgaverne løses i hånden direkte i det udleverede opgavesæt og evt. på løst papir. Kuglepen og
papir udleveres.
Alle hjælpemidler er tilladte. Kommunikation med omverdenen og brug af i nternettet er ikke tilladt.
Ordbøger stilles til rådighed.
Enhver form for snyd vil medføre bortvisning fra prøven.

Matematikprøven
Matematikprøven har en varighed på 2 timer og består af praktiske regnestykker.
Opgaverne løses i hånden direkte i det udleverede opgavesæt og evt. på løst papir. Kuglepen,
papir, lineal, vinkelmåler, og lommeregner med de 4 regningsarter og kvadratrod udleveres.
Det er vigtigt at dokumentation for resultatet i form af regneudtryk eller anden forklaring skal
fremgå af besvarelsen. Det betyder, at f.eks. alle mellemregninger skal indgå i besvarelsen.
Alle hjælpemidler er tilladte. Kommunikation med omverdenen og brug af internettet er ikke tilladt.
Formelsamling udleveres til prøven. Dette er en hjælp til prøven, ikke opgaver. Her kan du fx se
hvordan rumfang beregnes.
Enhver form for snyd vil medføre bortvisning fra prøven.

Særlige prøvevilkår
Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, når
skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen.
Er du fx testet ordblind, har du mulighed for at ansøge om forlænget tid samt få et elektronisk
opgavesæt udleveret og benytte et læse-/skriveværktøj til prøven.
Du har mulighed for at medbringe din egen computer eller benytte den PC, skolen stiller til
rådighed. Det elektroniske opgavesæt udleveres på et USB-stik.

