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Indhold: 

• Markedsføring af EUX-Business 
• EUX- Business på Campus Vejle 

• Overgange og praktik 
  

 



Markedsføring af EUX- 
Business 

 
• Film 

https://www.youtube.com/watch?v=UoN5XDIP1qk 

• Tæt dialog med UU 
• Skarp adskillelse af EUX og EUD 
• Åbent hus og uddannelsesmesser 
• Fokus på erhvervslivet og elevplads 
• Sociale medier – FB og LinkedIn 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UoN5XDIP1qk


Virksomhedsprojekter på 1. år 
3 virksomhedsprojekter på både GF1 og GF2 
• Et virksomhedsprojekt indeholder altid: 

• Et virksomhedsbesøg – Start. 

• En vurdering af elevernes opgaver (af folk i virksomheden) – Slut. 

• Grundfag såvel som erhvervsfag og USF indgår 

• Faglig progression er tænkt ind i de konkrete cases 

• GF1: Intro til henv. detail-, handels- og kontorvirksomheder 
er tænkt ind i valg af virksomheder 

• GF2: Projekter/virksomheder følger uddannelsesretningen 



Hvad kræver det af 
virksomhederne ? 

• Besøg på virksomheden eller 
virksomheden besøger Campus Vejle 

• Konkret og aktuel case præsenteres (*) 

• Virksomheden deltager, når eleverne 
(gruppevis) fremlægger deres forslag 

 

(*) Aktuelt eksempel fra GF1: 
Hvordan kan Føtex på Havnen blive mere lokalt 
engageret og skabe oplevelser for kunderne? 

Det kan handle om fx lokale varer og events. Butikken 
har et beløb til sponsorater til rådighed, der kunne 
bruges til lokal ”branding”.  

  



Win-win i samarbejdet 
 

For eleverne 
• Praksisnær undervisning 
• GF1: Input til valg af USF 
• Træning i at ”begå sig” 
• Træning i at være ”på” 
• Variation i hverdagen 

 
 

  



Win-win i samarbejdet 
 

For virksomheden 
• Involvering af egne elever/trainees 

• Employer branding 
• Samfundsansvar 
• Rekruttering 

  



Win-win i samarbejdet 
 

For underviserne 
• Inspiration til undervisningen og 

uddannelsen 
• Tværfagligt samarbejde 

• Tæt på praksis 
• Variation 

 
  



STUK: 3 virksomhedsprojekter 

• Tidsrammen for et projekt:  
• 1 dag til virksomhedsbesøg. 

• 5 arbejdsdage til projektet fordelt ud over en 
periode på 4-6 uger.  

• 1 dag til præsentation for virksomheden. 

 

• Hele studiekompetenceåret: 
• I alt bruger vi i løbet af 40 uger 21 dage på 

virksomhedsprojekterne.  

• Alle fag byder ind med timer til projektet. Alt fra 
5% til 30% afhængig af fag.  



Øget indsigt i erhvervslivet giver 
større overgangsfrekvens  
 
• Fyraftensmøde for elever og forældre på GF1 
• Korps af rollemodeller 
• Jobdating 
• Etablering af praktikforløb på op til 3 uger på EUX2 
• Håndholdt indsats og hyppig vejledning 

 

 



Overgang til hovedforløb 
 

I juni 2018 dimitterede 38 EUX elever fra 
Campus Vejle. 

Heraf overgik 70 pct. direkte til hovedforløb. 
I juni 2019 dimitterer 28 EUX elever. 

Heraf er det foreløbige tal, at 40 pct. overgår 
direkte til hovedforløb.  

Kun 0,5 søger videregående uddannelse el. 
sabbatår.  

De resterende er fortsat aktivt søgende. 
 

  


