Grundforløb 2 GF2 - Butik og Handel
Tag ½ år på erhvervsskole - så er du klar til at indgå en
uddannelsesaftale, eller fortsætte på EUX der desuden
giver adgang til en videregående uddannelse.

Målgruppe:
Du er over 18 år og kommer ikke
direkte fra Folkeskolen.

Økonomi:
Forløbet er SU-berettiget for personer over 18 år. Der er forhøjet SUsats, hvis du bor alene og har børn.

Indhold:
Du vil få relevant undervisning
indenfor butik og handel, så du bliver klar til at komme i praktik og
indgå en uddannelsesaftale til august 2017. De fag, du kommer til at
arbejde med, er: dansk, engelsk, IT,
afsætning og erhvervsøkonomi. Der
er 1 uges praktik i en virksomhed,
hvor du får lov til at afprøve området.

Varighed:
GF2 varer ½ år. Start den 16. januar
2017. Slut den 23. juni 2017.
Daglig mødetid:
Kl. 8.30 - 14.10 / 15.40.
Hvor foregår det:
Handelsgymnasiet Vestfyn
EUD Business
Langbygårdsvej 6,
5620 Glamsbjerg.

Efter GF2 har du også mulighed
for at fortsætte på et EUX studiekompetencegivende forløb.
Med en EUX uddannelse kan du
vælge at tage en praktikplads indenfor kontor, butik og handel - eller
at fortsætte på en videregående uddannelse.

Er det noget for dig?
Book en samtale med uddannelsesog erhvervsvejleder Rie Nielsen,
hvor vi gennemgår dine muligheder
for at blive optaget.
Tlf. 6471 1622/rie@vestfyns.dk

Optagelseskrav:
Som noget nyt skal du have 02 i
dansk og matematik for at blive
optaget. Skolen giver mulighed for at
du kan gå til optagelsesprøve i januar
2017.

Du kan også kontakte
sekretær Inge Nielsen på
tlf. 6476 4244/iln@vestfyns.dk eller
jobkonsulent Pia Havshøi på
tlf. 4177 3870/pha@vestfyns.dk.
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