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Det ligger i navnet, at Silkeborg Business Col-
lege er en uddannelsesinstitution med inter-
nationalt udsyn. Nu har EU’s internationale 
uddannelsesprogram belønnet Handelssko-
len for deres internationale arbejde. 

Belønningen kommer i form af  et doku-
ment, som gives for at tilskynde de skoler, 
der har gode erfaringer med at tilrettelægge 
aktiviteter i resten af  Europa for elever og 
personale på erhvervsuddannelser, så de også 
i fremtiden kan videreudvikle deres interna-
tionale arbejde. 

- Det er selvfølgelig en anderkendelse af, 
at vi gør noget rigtigt, og det er noget, vi er 
meget stolte over, siger international koordi-
nator Peter Nymann Eriksen. 

Dokumentet er dog ikke kun en andersken-
delse, men også en hjælpende hånd til skolen. 

- Med dette dokument i hånden bliver vejen 
til EU-midler til europæiske rejseprogrammer 
kortere. Ansøgningsprocessen bliver væsent-
ligt enklere, og det har selvfølgelig kæmpe be-
tydning, lyder det fra Peter Nymann Eriksen. 

Praktik i Brighton

Noget af  det Handelskolen bruger EU-midler 
til er at finansiere praktikophold i udlandet. 

- Hvert år sender vi de studerende, der har 
valgt studieretningen »Butik og Handel«, på 
to ugers praktikophold i Brighton i England. 

Det er blandt andet organiseringen og ele-
vernes udbytte af  disse praktikophold, der 
har ført til anerkendelsen fra Erasmus+.  

- Eleverne får både nogle sociale og nogle 
professionelle kompetencer ud af  et uden-
landsophold. Professionelt får man et kend-
skab til detailhandel i andre lande, hvilket 
er med til at give eleverne større udsyn. 
Derudover kan de perspektivere i forhold til 
den danske detailhandel, siger Peter Nymann 
Eriksen. 

Bor hos værtsfamilier

To af  de elever, der netop har været i praktik 
i Brighton er Michelle Fabricius og Kasper 
Kjeldgaard, som begge går på 1. del af  butik- 
og handelslinjen. 

Under opholdet boede de hos værtsfami-
lier og arbejdede i lokale forretninger. Mi-
chelle i en genbrugsforretning og Kasper i  
»Halfords«, der er en britisk pendant til 
THansen.  

Gennem Erasmus-samarbejdet har skolen 
fået kontakt til organisationen »Intership in 
Brighton«, der hjælper skolen med at finde 
praktikpladser og værtsfamilier til eleverne. 

For begge eleverne var deres værtsfamilier 
en vigtig del af  opholdet.

- Jeg lærte meget om britisk kultur og fik 
drukket rigtig meget te hos min værtsfamilie, 
fortæller Michelle Fabricius. 

- De tvang os ud i at tale engelsk døgnet 
rundt. Hvis vi havde boet på et hotel, havde 
vi bare talt dansk med vores kammerater, 

når vi havde fri fra arbejde, siger Kasper 
Kjeldgaard. 

Også på jobbet blev engelskkundskaberne 
udfordret.     

- Det var en stor udfordring, at betjeningen 
af  kunder skulle foregå på et andet sprog, 
men det har samtidig forbedret mit engelsk så 
meget, at jeg nu sagtens kan betjene kunder 
på engelsk på mit fritidsjob, hvor jeg før blev 
meget nervøs, siger Michelle Fabricius.    

Bredden er vigtig 

- Vi ønsker, at så mange af  vores elever som 
muligt kommer i berøring med internationale 
programmer. Det er en del af  skolens strategi, 
fortæller international koordinator Peter Ny-
mann Eriksen.  

I stedet for at lave en linje, hvor man kom-
mer af  sted på mange rejser, har skolen valgt 
udenlandsopholdene ud, så flere får mulighed 
for at komme til udlandet. 

- Hidtil har vi blandt andet tilbudt et USA-
program, som eleverne kan søge om at del-
tage i, og så blev der valgt 20 ud. I fremtiden 
skal flere have mulighed for at komme på 
sådanne ture, siger Peter Nymann Eriksen. 

Troels Nissen er en af  de heldige, der blev 
udvalgt til at deltage på den seneste USA-
tur, der tog sin begyndelse i det historiske 
Washington.

- Det var første gang, jeg var i USA, så 
mødet med den amerikanske kultur gjorde 
stort indtryk på mig.  

Men i kontrast til storbyerne bliver hoved-
parten af  opholdet tilbragt i den lille auten-
tiske by Tishomingo i delstaten Oklahoma, 
hvor skolen samarbejder med det lokale col-
lege Murray State College og deres Business 
Department. Og det var da også tiden i Ok-
lahoma, der gjorde det største indtryk på den 
unge EUX-elev. 

- En af  de fedeste oplevelser var klart, da 
vi besøgte en skydebane og hørte om en ame-
rikansk uddannelse som våbensmed. Det var 
så langt fra alt, hvad vi kender i Danmark, 
siger Troels Nissen. 

Handelsskolen belønnes 
for internationalt arbejde
Silkeborg Business College i Silkeborg har fået tildelt et eksklusivt 
dokument fra EU´s uddannelsesprogram Erasmus+

Kasper Kjeldberg og Karoline Carøe har 
begge været i praktik i forretninger i 
Brighton som en del af deres butik- og 
handelsuddannelse. 
Foto: Handelsskolen 
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Troels Nissen deltog i foråret i Handelsskolens USA-program. Til efteråret 
drager Karoline Carøe afsted på en ligende tur til USA. Foto: Martin Ballund

Peter Nymann Eriksen er international koordinator og står for 
Handelsskolens arbejde med internationalisering i tæt samarbejde 
med kollegaen Gitte Lind. Foto: Martin Ballund

Klassekammeraten Karoline Caroe, der 
er udvalgt til at deltage på den næste tur 
til USA i efteråret, begynder sin rejse med 
at checke ind på Murray State College, 
hvor hun skal prøve kræfter med den fulde 
college-oplevelse. 

- Vi skal på de såkaldte »dorms«, præcis 
som i de amerikanske film. Det bliver helt 
vildt fedt, siger Karoline Karøe. 

Det var i sin tid skolens internationale 
profil, der fik hende til at vælge skolen. Og 
hun har da også allerede flere internationale 
planer for fremtiden.

- Når jeg er færdig på EUX, håber jeg 
på at komme i praktik som handelselev i 
Tyskland hos en bilproducent, fortæller 
Karoline Karøe, der har tænkt sig at søge 
en praktikplads gennem PIU-sekretariatet 
på Silkeborg Business College.

PIU står for Praktik I Udlandet og er et 
statsstøttet program som skal fremme inter-
nationaliseringen af  erhvervsskolerne ved 
at give eleverne en mulighed for at gennem-
føre enten en del eller hele deres praktikpe-
riode i udlandet som en del af  deres danske 
uddannelse. PIU-Sekretariatet på Silkeborg 
Business College koordinerer udsendelsen 
af  handelsskoleelever til primært Tysk-
land, Storbritannien og Irland på vegne af  
de fleste handelsskoler i Danmark, og har 
i øjeblikket cirka 200 elever ude i praktik.



AN NONCE:

Gymnasial  uddannelse

www.gymnasiet.dkSilkeborg Gymnasium Oslovej 10 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 08 00 sg@gymnasiet.dk

At starte på gymnasiet
Det var lidt overvældende i begyndelsen, 
men der var nogle rigtig gode sociale  
arrangementer de første måneder, så vi  
blev rystet sammen i klassen og fik nye  
venskaber på tværs af årgangene. 

Fællesskabet er fantastisk – både i min  
klasse og på gymnasiet som helhed – og  
der er så mange forskellige sociale og faglige  
muligheder, man kan benytte sig af.

Magnus Rothberg, 3.r

Naturvidenskab

”Der er meget praktisk undervis-
ning på de naturvidenskabelige stu-
dieretninger, og det gør teorien mere 
letforståelig. I biotek har vi fx lige la-
vet forsøg med gensplejsning af  cel-
ler. Her tog vi en flok celler og gjorde 
dem selvlysende ved at gensplejse 
dem, så de begyndte at producere 
fluorescerende grønne proteiner.
Som naturvidenskabelig student står 
alle døre åbne. Jeg har en oplevelse 
af  at kunne blive alt fra krigskorre-
spondent i Damaskus til jordemoder 
i Katmandu. Verden ligger åben for 
mig lige nu.”

Casper Hoff, 3.x

Sprog og internationalisering

”At have tre forskellige sprog i sin 
studieretning giver nogle fordele på 
tværs af  fagene. Du bliver god til at 
analysere og fortolke tekster, du får 
en tværgående viden om sprogenes 
opbygning, og du får en bred kultur-
forståelse. 
Studierejserne giver et stort udbytte. 
Jeg har fx stadig kontakt med en 
pige fra den skole i Cambridge, vi 
besøgte i foråret, og har fået en langt 
bedre forståelse af  engelsk kultur og 
det engelske uddannelsessystem. Vi 
er også allerede i kontakt med den 
klasse i Guatemala, vi skal besøge 
næste skoleår.”

Thea Markussen, 2.a

Musik og teater

”Som musikelev på SG bliver man 
en del af  et kreativt miljø, hvor alle 
har en fælles interesse for musik, og 
hvor forskellighed er en styrke. Der 
er også masser af  ekstratilbud. Jeg 
spiller fx klarinet i gymnasiets big-
band og har optrådt til både SGøn-
festen og gallafesten. Det var nogle  
supergode oplevelser. Jeg har også 
lige meldt mig til dette års musical 
- den har jeg meget store forvent- 
ninger til, for sidste års opsætning 
var meget imponerende.”

Nanna Houlind Simonsen, 2.d

Samfundsvidenskab

”Jeg vil gerne læse jura, og med en 
samfundsfaglig studieretning får 
jeg en bred viden om både politik, 
økonomi, sociologi og internationale 
forhold og dermed gode forudsæt-
ninger for mine senere studier. Vi 
debatterer tit aktuelle politiske pro-
blemstillinger i undervisningen, og 
på den måde får man også udfordret 
sine egen holdninger. Gymnasiet 
holder nogle meget interessante fæl-
lesarrangementer, senest med Cle-
ment Kjersgaard og Rufus Gifford, 
og jeg er glad for at være elev på et 
sted, hvor man kan opleve så store 
navne.”

Jeppe B. Mikkelsen, 2.i

Idræt

”Rammerne for at dyrke idræt på SG 
er fantastisk gode. Der er masser af  
frivillige idrætstilbud, lækre idræts-
faciliteter og smuk natur, som man 
kan bruge til løbeture og mountain-
bike. Jeg benytter fx selv gymnasiets 
fitnesslokale efter skoletid og har 
også deltaget i mange af  de frivillige 
idrætsaktiviteter, fx ultimate og vol-
leyball. På den måde lærer man også 
hurtigt mange andre elever at kende 
og får nye venskaber på tværs af  
klasser og årgange.”

Jakob Ravn, 2.n



Vejen til din fremtid!Vejen til din fremtid!

Velkommen til ÅBENT HUS 23. januar kl. 19:00

Oslovej 10      DK-8600 Silkeborg      www.gymnasiet.dk

Frihed til at vælge – og faglighed i top
Silkeborg Gymnasium tilbyder studieretninger inden 
for en meget bred vifte af fagområder, ligesom vi nu 
tilbyder tre internationale studieretninger: en sproglig, 
en samfundsfaglig og en naturvidenskabelig med et  
to-måneders collegeophold i Boston.
Derudover kan du frit tone din studieretning med valg- 
fag som fx innovation, mediefag, erhvervsøko- 
nomi, psykologi, retorik og astronomi. Mulighederne er 
mange, og fagligheden er i top: Silkeborg Gymnasium 
havde i 2013, 2014, 2015 og 2016 det højeste karakter- 
gennemsnit til studentereksamen blandt landets offent-
lige provinsgymnasier. 

Moderne faciliteter
Gymnasiet har gennem de seneste år gennemgået en 
omfattende udbygning, så både fagene og det sociale 
fællesskab har optimale muligheder for at udfolde sig: 

Der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab, et nyt 
auditorium og endnu en idrætshal med tilhørende fit-
nessrum, som står til rådighed for eleverne i løbet af 
skoledagen. Hertil kommer en helt ny fløj til de kunst-
neriske fag: drama, dans, billedkunst, design & arktitek-
tur og mediefag. 

Et stærkt fællesskab – og personlig udvikling
Til det gode gymnasieliv hører et godt socialt miljø med 
kammerater, fester og café-arrangementer. Hertil kom-
mer de mange muligheder for at dyrke særlige interes-
ser som fx teater, sport, bigband og kor. Har du et sær-
ligt talent, har du også rige muligheder for at udfolde dig 
med meget forskelligartede talentudviklingsforløb.
 

Læs mere på vores hjemmeside gymnasiet.dk
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AF KENNETH HUSUM husum@mja.dk

10. klasse skal favne bredt. Det er et skoleår 
for unge, der allerede ved, at de vil i gang med 
en erhvervsuddannelse eller på gymnasiet, 
men også for unge, der er i tvivl, inden de skal 
træffe det store valg om uddannelse. 

Det er noget af  det, der karakteriserer 10. 
klasse, fortæller Jesper Bennetsen, der er 
afdelingsleder på Silkeborg Ungdomsskole.

Her går halvdelen af  kommunens unge, der 
tager en 10. klasse. Lige nu er der omkring 
210 unge på skolen.

- Derfor er det vigtigt, at vi er et tilbud både 
til den unge fyr, der er skoletræt og til 12-tals 
pigen, der er usikker på sig selv, siger Jesper 
Bennetsen.

Ungdomsskolen er det kommunale 10. 

klasse tilbud i Silkeborg Kommune, og det 
betyder, at der kommer unge fra hele kom-
munen til skolen på Oslovej.

Det giver et stærkt ungdomsmiljø og fæl-
lesskab at så mange unge er samlet.

- For nogle bliver det også et år, hvor de får 
kickstartet deres interesse for skolen igen. 
Efter måske 10 år på den samme folkeskole, 
hvor de kan opleve, at de har haft en bestemt 
rolle, så kan de bruge et år her til at fortælle 
en ny historie om sig selv, siger Jesper Ben-
netsen.

Et samarbejde med ungdomsuddannel-
serne giver skolens unge muligheder for at 
prøve sig selv af  på uddannelserne. For nogle 
er det med til at bekræfte, at de er på rette 
kurs, mens andre finder ud af, at de vil noget 
helt andet.

- Det er med til at spare nogle unge fra at 
vælge forkert, så de skal starte forfra på en 
ny uddannelse, siger Jesper Bennetsen.

Han ser derfor 10. klasse som både dan-
nelse og uddannelse.

- De får et fagligt boost, mens de samtidig 
får et år til at blive modnet, siger han.

Bredden på skolen afspejler sig i skolens 
profiler og valgfag. Profilerne Eud10, gym10 
og fokus10 er tilbud rettet mod erhvervsud-
dannelser, gymnasier eller til unge, der har 
brug for et år til at få fokus på, hvad de vil 
bagefter.

Skolens størrelse betyder også, at der er 20-
25 forskellige valgfag at vælge imellem, der 
spænder fra tilbud om e-sport til selvforsvar 
for piger.

Efter 10. klasse fortsætter omkring 60 pro-
cent af  eleverne på en gymnasial uddannelse. 
30-35 procent går videre til en erhvervsud-
dannelse.

HIT MED FREMTIDEN

Et skoleår der skal favne bredt

- For en del er 10. klasse et skoleår, hvor de får kikckstartet lysten til at gå i skole igen, siger Jesper Bennetsen, Silkeborg Ungdomsskole. Foto: Jakob Stigsen Andersen

10. klasse bliver brugt af mange unge til at blive afklaret, siger 
Jesper Bennetsen, der er afdelingsleder på Silkeborg Ungdomsskole

Det er med til at 
spare nogle unge 
fra at vælge forkert, 
så de skal starte 
forfra på en ny 
uddannelse
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Et skoleår der skal favne bredt

Jonathan Thestrup, 16 år, er elev på 10business. Han går to dage om ugen 
i handelsskole på Silkeborg Business College. - Jeg synes, at det fedt, at 
man får lov til at gå i skole to forskellige steder og lærer flere at kende, siger 
han.  Han blev rådet til at tage et ekstra år i skolen for at blive helt klar til 
uddannelse. - Jeg har altid haft lyst til at komme på handelskolen, så jeg 
syntes, at det her var en god idé for mig, siger han. Han oplever, at selvom 
fagene på handelsskolen er de samme som for handelsskole-eleverne, så 
bliver de tilpasset til 10. klasse-eleverne. Han har besluttet sig for, at han 
vil fortsætte på handelskolen til sommer og er glad for, at han allerede nu 
kender lærere og skole. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Nicolei Falbe Hansen, 16 år, er elev på 10tech. Han har to dage om ugen på 
teknisk skole. - Jeg syntes, at det var oplagt for mig. For jeg ved, at jeg skal 
på teknisk skole efter 10. klasse, siger han. På teknisk skole har han stiftet 
bekendtskab med flere forskellige uddannelser, men han regner med at gå 
i gang med uddannelsen til personvognsmekaniker. - Jeg glæder mig til de 
dage, hvor jeg skal på teknisk skole. Vi har et godt fællesskab, og man møder 
en masse nye mennesker. En uge bliver aldrig langtrukken, fordi jeg kan 
skifte mellem skolerne, siger han. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Rikke Schmidt, 16 år, er elev på 10human. Hun er to dage om ugen på social- og 
sundhedsskolen. - Jeg valgte 10. klasse for at blive afklaret om, hvad jeg skal, 
og jeg valgte 10human, fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker, siger hun. 
Hun har lært om både psykologi, pædagogik og meget andet. Selvom hun er 
glad for at gå på sosuskolen, så har hun også fundet ud af, at det ikke er dér, 
hun skal fortsætte. Hun vil i stedet gerne tage en EUX på handelskolen. - Men 
tiden på sosuskolen er ikke spildt. Jeg synes, at jeg har fået en bredere erfaring, 
siger hun. Foto: Jakob Stigsen Andersen

AF KENNETH HUSUM husum@mja.dk

Et samarbejde mellem ungdomssko-
len og lokale erhvervsuddannelser har 
været en succes.

I år har 60 elever taget 10. klasse, 
hvor de deler ugen mellem at være på 
ungdomskolen og på enten teknisk 
skole, business college eller sosusko-
len.

Det skal være med til at bygge bro 
til erhvervsuddannelserne, så eleverne 
lærer uddannelserne at kende.

- Vi var i tvivl om, hvor mange der 
ville være interesseret, men der er en 
god fordeling mellem de tre uddannel-

ser, og vi er meget tilfredse med den 
søgning, der har været, siger Jesper 
Bennetsen, der er afdelingsleder på 
ungdomsskolen.

Det er først til marts, at eleverne 
skal vælge uddannelse efter 10. klasse. 
Derfor er det for tidligt at sige, hvor 
mange af  eleverne, der går i gang med 
en erhvervsuddannelser.

De nye 10.klasse-tilbud hænger 
sammen med målet om, at i 2025 skal 
30 procent af  en ungdomsårgang 
vælge en erhvervsuddannelse. I dag 
er det cirka 20 procent af  de unge, der 
går den vej.

Erhvervsklasser 
er en succes
Eud10 skal få flere unge sporet ind på at 
tage en erhvervsuddannelse efter 10. klasse



Hvad er en HF-uddannelse?
HF er en gymnasial uddannelse, hvor man kan starte både efter 9. og 10. klasse. Uddannelsen åbner døre til både korte, 
mellemlange og lange videregående uddannelser præcist som STX, HTX og HHX

Vælg HF på TH. LANGS 
HF & VUC

Anne-Louise går på 
HF og drømmer om at 
studere litteraturhistorie

På TH LANGS HF & VUC 
er der plads til mig

HF står for Højere Forberedelsesek-
samen og er en studieforberedende  
ungdomsuddannelse på gymnasial 
niveau, som er både for unge og voksne.  
HF giver mulighed for en individuel 
og fleksibel tilrettelæggelse af elevens 
uddannelse, og alle fag afsluttes med 
eksamen. HF-uddannelsen varer to eller 
to et halvt år, og man kan søge ind efter 
afsluttet 9. eller 10. klasse eller EUD 10.

Løbende valg
På HF får eleverne mulighed for at prøve 
sig selv af og finde ud af, hvad de er 
gode til, inden de træffer valg om fag og 
fremtidige uddannelsesmuligheder. På 
første semester møder eleverne en bred 
vifte af fag. Herefter vælger man sig trin 
for trin ind på de fagområder, der passer 
til den enkelte og dennes fremtidsplaner. 
De gradvise valg giver de unge mulighed 
for først at vælge fag, når de har gjort 
sig erfaringer med fagene og er blevet 
klogere på, hvor både deres evner og 
interesser ligger. 

HF-uddannelsen giver alle muligheder 
for, at du kan kvalificere dig til både 
korte og mellemlange videregående ud-
dannelser samt universitetsuddannelser. 
Du vil opleve anvendelsesorienteret un-
dervisning og har mulighed for at vælge 
mellem følgende linjer på TH. LANGS 
HF&VUC:
 
 

TH. LANGS HF & VUC har mange års 
erfaring med uddannelse og en stærk 
kultur, som ruster eleven til fremtiden 
gennem personlig og faglig udvikling. 
Vi har en stor rummelighed, som giver 
plads til den enkelte, og tager udgangs-
punkt i den enkelte elev både fagligt 
som socialt. Vores klassesammen-

sætning afspejler befolkningen både 
fagligt som aldersmæssigt og socialt. 
Det sikrer mangfoldighed og giver 
dannelse. Det oplever vores elever 
som en stor styrke og en vigtig brik i, 
at den enkelte kommer videre med sin 
uddannelse.

Anne-Louise går på HF 1. år og har en 
drøm om at studere litteraturhistorie. 
Hun har tidligere gået på kokkeskolen i 
Aarhus og HF i Skanderborg, men fandt 
først den rette hylde, da hun kom på TH. 
LANGS HF & VUC. ”Jeg er nu blevet klar 
til at gå all in på at tage HF-uddannelsen. 
Det har rigtig stor betydning for min 
daglige læring og motivation, at lærerne 
her interesserer sig for os og vil det bed-
ste for den enkelte. Samtidig er de gode 
til at rose, hvilket også motiverer mig i 
dagligdagen.”

Rebecca har valgt at gå på HF, 
da hun ikke helt ved, hvad hun 
vil efterfølgende. Med en HF-
uddannelse står mulighederne 
åbne. Hun har tidligere gået på 
STX, men følte ikke, det var det 
rigtige for hende med så stor en 
skole og så mange valg. I dag 
føler hun sig rigtig godt tilpas på 
TH. LANGS HF & VUC. ”Her på 
skolen er der plads til alle – plads 
til mig. Man bliver ikke sat i bås 
af hverken kammerater eller 
lærere. Vi bliver set og respek-
teret for den, vi er, og vi har et 
godt sammenhold på tværs af 
klasser og årgange uanset alder.”

Vi glæder os til at byde 
dig velkommen på 
TH. LANGS HF & VUC 
Hostrupgade 48-56 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 6912 7920
adm@thlangshf-vuc.dk
thlangshf-vuc.dk Sc
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•	 HF	BUSINESS	
•	 HF	TECH	
•	 HF	MUSIC	&	EVENT	
•	 HF	MIND	
•	 HF	PEOPLE	

•	 HF	FORCE	
•	 HF	HEALTH	
•	 HF	ENVIRVO	
•	 HF	UNI	HUMNAIORA	
•	 HF	NATURVIDENSKAB	



HF ÅBNER ALLE DØRE TIL 
DIN VIDERE UDDANNELSE

Tag din HF på TH. LANGS HF & VUC 

Vi bringer dig videre med faglighed, 
mangfoldighed og plads til den enkelte

TH. LANGS HF & VUC
– vi bringer dig videre

Nu kan du starte efter 9. klasse

Kom til 
orienteringsaften 

den 2. februar
kl. 19-21
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AF CAMILLA ABILDGAARD SKOVMOSE cas@mja.dk

Silkeborg Gymnasium er klar med en helt ny 
international linje i det nye skoleår. I mange 
år har skolen haft en international sproglig 
linje og en international samfundsfaglig linje.

- De internationale linjer har været meget 
populære, især den samfundsfaglige, hvor 
vi har to fyldte klasser, siger vicerektor Tina 
Riis Mikkelsen. 

Derfor åbnes der endnu en international 
linje. Denne gang en international naturvi-
denskabelig linje, hvor turen går otte uger 

til Boston i 2.g. I Boston, som er en af  USA’s 
største uddannelsesbyer, der blandt andet hu-
ser verdenskendte universiteter som Harvard 
University og MIT (Massachusetts Institute 
of  Technology), skal eleverne deltage i under-
visning på Bunker Hill Community College.  

College ligger i den historiske bydel Charle-
stown og har ca. 14.000 studerende, hvoraf  
der er over 800 internationale studerende fra 
100 forskellige lande. 

Mens eleverne er i USA, skal de bo hos 
værtsfamilier. 

- Ved at bo hos en værtsfamilie kommer 

eleverne tættest muligt på ægte amerikansk 
kultur. 

Hos værtsfamilierne skal eleverne bo sam-
men med en klassekammerat fra gymnasiet. 

- Det er for at skabe mest mulig tryghed 
for eleverne og deres forældre. De skal blandt 
andet selv transportere sig fra værtsfami-
lierne til skolen, og generelt skal de færdes 
alene rundt i Boston, som er en meget stor 
by, siger hun.

Samarbejde med Viborg Gymnasium     

Det der gør det muligt at oprette linjen nu 
er et samarbejde med Viborg Gymnasium. 

- Når to skoler samarbejder og derfor sen-
der flere elever af  sted, så kan vi bedre få 
økonomien til at hænge sammen, siger hun. 

Derudover er der også en egenbetaling på 
25.000 kroner pr. elev, som dækker rejsen til 

og fra Boston, forsikringer, indkvartering, 
forplejning samt transport til og fra Bunker 
Hill Community College

Da samarbejdet faldt på plads i sommer 
valgte gymnasiet at tilbyde de nuværende 
1g’ere på den naturvidenskabelige linje at 
komme til Boston i 2.g. 

- Vi var i tvivl, om vi skulle vente. De nu-
værende elever var jo ikke blevet præsenteret 
for muligheden, da de var til åbent hus og 
skulle vælge studieretning, men vi besluttede, 
at de selvfølgelig skulle have chancen, siger 
vicerektoren og fortsætter: 

- Vi var også i tvivl om, hvor mange der vil-
le sige ja, for varslet var kort, og man kunne 
forestille sig, at det for mange ville være en 
idé, der skulle modnes lidt. Otte uger er lang 
tid, USA er langt væk og 25.000 kroner er 
mange penge. Meget betænkningstid skulle 

Otte uger 
på ægte 
amerikaner-
college

Det er vicerektor Tina Riis Mikkelsen, der har stået i spidsen for planlægningen af den nye 
linje. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Nu kan gymnasieeleverne, der er vilde med 
naturvidenskab også få en international studieretning 
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AF CAMILLA ABILDGAARD SKOVMOSE cas@mja.dk

Egentlig kommer 20-årige Søren Jakobsen fra GL. Rye, 
hvor de lokale traditionelt vælger Skanderborg Gym-
nasium, men muligheden for en international sproglig 
studieretning fik ham til at kigge mod Silkeborg.

- Jeg elsker sprog, kultur og at møde nye mennesker. 
Derfor er studieretningen perfekt for mig. Man kommer 
ud og taler fremmedsprog, oplever fremmede kulturer og 
møder nye mennesker, siger Søren Jakobsen. 

Han tog allerede hul på sit internationale eventyr, da 
han tog et år på udveksling i USA. Her mødte han en 
masse andre unge fra hele verden.

- Jeg bruger det, vi lærer i skolen til at kommunikere 
med mine udenlandske venner, fortæller Søren Jakob-
sen, der både mestrer sprogene spansk, engelsk, tysk 
og endda noget hebraisk.

Sammen med sin klasse har han i løbet af  gymna-
sietiden besøgt Malaga, USA’s vestkyst og Island - tre 
meget forskellige lande.     

18-årige Emilie Grønning går i 3.g. på den internatio-
nale samfundsfaglige studieretning. Men det er ikke kun 
turene, der betyder noget. Det er også det faktum, at un-
derviningen i hverdagen har et internationalt perspektiv.   

- Jeg kan godt lide, at det vi bliver undervist i til hver-
dag også er det, vi kommer ud i verden og oplever. Det 
man har lært, giver pludselig mere mening, siger Emilie 
Grønning.       

Også det sociale omkring rejserne betyder meget for 
hende.  

- Det styrker sammenholdet i klassen, når man er sam-
men så intenst i længere tid, siger Emilie Grønning, der 
har været i Madrid, USA og på Island med sin klasse.  

Blikket er rettet 
mod resten  
af verden  
Silkeborg Gymnasium har stor 
succes med deres internationale 
studieretninger 

der dog ikke til. 32 naturvidenskabelige ele-
ver greb chancen og drager derfor til Boston 
til efteråret. Og ifølge Tina Riis Mikkelsen 
er mange af  eleverne sultne efter at lære om 
andre kulturer. 

- Jeg tror, at de unge har blik for, at vi er et 
lillebitte land, og at vi derfor ikke bare kan 
stå alene, siger hun. 

Nye linjer trods reform 

I den nye gymnasiereform har regeringen øn-
sket at begrænse antallet af  studieretninger. 

Begrundelsen har været, at der er alt for 
mange linjer, de unge skal forholde sig til. 

- På landsplan har der været mange studie-
retninger, det skyldes, at skolerne selvfølgelig 
er forskellige og har forskellige profiler, siger 
Tina Riis Mikkelsen.

Alligevel vokser antallet af  studieretninger 

på Silkeborg Gymnasium efter sommerferien.
- Vi vil gerne tilbyde et bredt sortiment 

af  linjer. Derfor har vi valgt at udvide med 
blandt andet den internationale naturviden-
skabelige linje og flere nye sproglige studie-
retninger, siger Tina Riis Mikkelsen. 

Søren Jakobsen og Emilie 
Grønning går begge på 
internationale studieretninger. 
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Jeg kan godt lide, at det vi 
bliver undervist i til hverdag 
også er det, vi kommer ud i 
verden og oplever



an nonc e:

Gymnasial uddannelse

www.ikast-gym.dk/elitesportIkast-Brande Gymnasium Bøgildvej 6 7430 Ikast Tlf. 97 15 36 11 ig@ikast-gym.dk

Populær international uddannelse
Siden 2011 har Ikast-Brande 
Gymnasium udbudt den inter-
nationale toårige uddannelse 
IB Diploma Programme, og 
sidste år kunne 27 IB-elever 
placere huen med de mange 
flag på hovedet og kalde sig 
IB-studenter.

stigende interesse fra 
udlandet
Undervisningen på IB foregår 
på engelsk, så uddannelsen 
henvender sig til danske såvel 
som internationale studerende, 
der ønsker et internationalt 
videre uddannelsesforløb.

- Vi har oplevet stor interesse 
for uddannelsen, siden vi 
optog det første hold for seks 
år siden, og ansøgertallet har 
været kontinuerligt stigende. 
Vi kan også mærke, at flere 
udenlandske studerende har 
fået øjnene op for IB på Ikast-

Brande Gymnasium, fortæller 
IB-koordinator Gitte Pilley.

ib-studerende på ibG er 
blandt landets bedste
De studerende trives tilsyne-
ladende i det internationale 
læringsmiljø på IB-uddannel-

sen på Ikast-Brande Gymna-
sium. I hvert fald har skolens 
IB-afgangselever alle opnået 
glimrende resultater i de af-
sluttende eksaminer.
- Siden den første IB-klasse 
dimitterede i 2013 har vi re-
sultatmæssigt ligget blandt de 

bedste IB-skoler i Danmark. 
Det er vi ret stolte af, siger 
IB-koordinator Gitte Pilley, 
der håber at kunne præsentere 
endnu et højt antal ansøgere 
til sommer.

- hvis du vil noget mere!

Læs mere om sportslinjerne på skolens hjemmeside:  

Uanset om man som elite-
idrætsudøver ønsker at tage
en HF, STX eller den inter-
nationale IB-uddannelse er 
der et specielt tilrettelagt 
sportstilbud på Ikast-Brande 
Gymnasium. 
I øjeblikket er der næsten 100 
elever ud af 800, der benyt-
ter sig af et af de specielle 

tilbud til eliteidrætsudøvere. 
Et velorganiseret samarbejde 
med lokale kræfter som FCM, 
Sportstar College Ikast-
Brande, Idrætsskolerne i Ikast 
og et stort antal lokale klubber 
gør det blandt andet muligt at 
tilbyde eleverne morgentræ-
ning, kostophold og topmo-
derne faciliteter i skolens 

idrætsfysiologiske testcenter, 
Qtest. 

Tre uddannelser – mange 
idrætsgrene 
På STX kan man vælge 
mellem to studieretninger: 
Mennesket og Sundhed 
eller Demokrati og globalt 
medborgerskab, og på HF 

kan man vælge mellem to 
fagpakker: HF Force eller HF 
Marketing. Her er der gjort 
plads til morgentræninger i 
skemaet tre gange om ugen. 
Kommer man langvejs fra kan 
man bo på Sportstar Col-
lege Ikast-Brande, som huser 
atleter fra mange forskellige 
byer og idrætsgrene. Et af de 

nyere tiltag er IBG Fodbold 
for både piger og drenge, 
hvor træningen varetages 
af tidligere superligaspiller, 
Frank Kristensen, og skolens 
egen A-licens træner, Thomas 
Søbye. På FCM HF er man 
tilknyttet FCMs fodbold-
akademi, og som international 
elev kan man følge forløbet 

IB Sport på skolens internati-
onale uddannelse IB Diploma 
Programme. Ikast-Brande 
Gymnasium er som den ene-
ste IB-skole i Danmark blevet 
godkendt af organisationen 
World Academy of Sports 
som ”athlete friendly educa-
tion centre”. 

Plads til både uddan-
nelse og elitesport 
på højeste niveau
På Ikast-Brande Gymnasium behøver eliteidrætsudøvere ikke gå på 
kompromis med deres træning. Her tilrettelægges uddannelsen, 
så der er plads til begge dele.



ANSØGNINGSFRIST 
TIL STX, HF OG IB ER 
DEN 1. MARTS 2017

Kontakt vores studievejledere eller besøg 
vores hjemmeside www.ikast-gym.dk for mere 

information om de forskellige uddannelser  

seriøsitet og  
sammenhold
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AF KENNETH HUSUM husum@mja.dk

Målet er klart: De studerende skal ud i 
erhvervslivet, hvor de kan bruge deres vi-
den om økonomi, markedsføring og salg.

Det bærer undervisningen på Er-
hvervsakademi Dania også præg af, Her 
har underviserne erhvervserfaring med i 
bagagen og virksomheder bliver inddra-
get i undervisningen.

- Vi fokuserer på, at det er uddannelser, 
der er erhvervsrettede. Det er en del af  
vores formålsparagraf, at vi har et tæt 
samarbejde med erhvervslivet, siger cam-
puschef  Flemming Glud Hansen.

Erhvervsakademi Dania har to uddan-
nelser i Silkeborg. Det er de to korte vide-
regående uddannelser til finansøkonom 
og handelsøkonom.

Uddannelsen som finansøkonom er 
primært rettet mod pengeinstitutter og 
ejendomsmæglere, mens uddannelsen 
som handelsøkonom med sit fokus på 
salg og innovation er rettet mod erhvervs-
virksomheder eller iværksætteri.

-  Efter et år eller halvandet år skal de 
studerende i praktik, hvor de skal skabe 
sig noget praktisk viden i forhold til den 
teori, de får med herfra, siger Flemming 
Glud Hansen.

Begge uddannelser har de seneste år 
oplevet større søgning, og beskæftigelses-
mulighederne er gode for nyuddannede.

- Det er med risiko for job, at man be-
gynder her, konstaterer Flemming Glud 
Hansen.

Det er ikke alle, der vælger at gå direkte 
i gang med en erhvervskarriere.

- Der er også en forholdsvis stor del, 
der bruger deres uddannelse til at læse 
videre, siger Flemming Glud Hansen.

- Der er nogle af  dem, der starter her, 
som måske ikke har set sig selv som 
studerende på højere læreanstalter, men 
de får øjnene op for det, mens de er her, 
siger han.

Hvis det sker, så er tiden givet godt ud, 
hvis de eksempelvis beslutter sig for at 
gå i gang med en tre-årig HA-uddannelse, 
som de kan tage på halvandet år.

- Så det giver egentlig kun et »bump« 
på et halvt år, hvis de opdager, at de 
egentlig er mere studieklar end de troede, 
siger Flemming Glud Hansen.

Uddannelse tæt på virkeligheden
Uddannelserne på Erhvervsakademi Dania er rettet mod erhvervslivet

Campuschef Flemming Glud Hansen 
fremhæver, at uddannelserne hos 
Erhvervsakademi Dania har et tæt 
samarbejde med erhvervslivet.  
Foto: Jakob Stigsen Andersen
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Uddannelse tæt på virkeligheden
AF KENNETH HUSUM husum@mja.dk

Sporet var lagt for Steffan Svendsen. Han 
skulle være landmand, havde taget en uddan-
nelse som agrarøkonom og skulle have sin 
egen bedrift. 

I dag er han i gang med uddannelsen som 
finansøkonom, og når han ser et par år frem i ti-
den, så vil Jyske Bank være hans arbejdsplads.

- Jeg blev syg med meningitis, og det tog 
næsten tre år, før jeg var rask igen. I den tid 
havde jeg flyttet mig i forhold til at blive land-
mand, og jeg kunne mærke, at det var ikke 
det rigtige for mig alligevel, fortæller 29-årige 
Steffan Svendsen.

Han blev rådet til at gå i gang med en uddan-
nelse indenfor finansiering, og han opdagede, 
at det var der mulighed for i Silkeborg med 
uddannelsen som finansøkonom.

- Jeg er glad for skolen, og jeg kan godt 
lide undervisningen. Underviserne har en er-
hvervsbaggrund, så de trækker meget på deres 
egne erfaringer. For eksempel arbejder vores 
underviser i kunderådgivning som selvstæn-
dig ejendomsmægler. Så det er meget virke-

lighedsnært. Det gør det mere spændende og 
relevant, siger Steffan Svendsen, der samtidig 
er  formand for de studerendes råd på skolen.

- Jeg kan godt lide, at det er en uddannelse, 
der lægger meget vægt på, at man er selvstæn-
dig og tager ansvar. Jeg har indtryk af, at man 
bliver holdt mere i hånden på andre uddan-
nelser, siger han.

Til næste semester skal han i praktik i Jyske 
Bank, hvor han skal stifte bekendtskab med 
forskellige arbejdsgange i banken. 

Efter tre måneders praktik skal han tilbage 
på skolen for at skrive hovedopgave. Derefter 
venter to år som trainee i Jyske Bank.

- Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at arbejde 
med, men det er en fordel at være i Jyske Bank, 
hvor der er mulighed for at prøve noget for-
skelligt uden at behøve at skifte by, siger han.

Selvom Steffan Svendsen ikke blev land-
mand, så er han alligevel glad for, at han tog en 
omvej, før han gik i gang med sin uddannelse.

- Jeg vil gerne give landmænd god rådgiv-
ning, og med min baggrund så kan jeg bedre 
sætte mig ind i deres situation, siger han.

Fra landmand til finanserne

AF KENNETH HUSUM husum@mja.dk

Bolette Munk, 23 år, fra Skjern er i gang med ud-
dannelsen som handelsøkonom hos Erhvervsaka-
demi Dania i Silkeborg. 

- Jeg kan godt lide den måde uddannelsen er 
bygget op på, hvor der først er et år på skolen og 
bagefter otte måneders praktik, inden der skal skri-
ves hovedopgave. Jeg synes, det giver en bedre 
ballast, når man skal ud i erhvervslivet, at teori og 
praktik er bundet så godt sammen. Uddannelsen er 
også så bred, at den giver mulighed for at arbejde 
både med salg, indkøb og markedsføring. Det giver 
en bredere forståelse af, hvordan en virksomhed 
fungerer, siger hun.

Bolette Munk har en hf-eksamen i bagagen og 
arbejdede en tid i hjemmeplejen, inden hun tog han-
delsskolens grundforløb og blev butiksuddannet.

Bolette Munk havde egentlig været sporet ind 
på at blive indretningsarkitekt, men fik øjnene op 
for salg på handelsskolen. 

Når Bolette Munk skal fremhæve noget ved ud-
dannelsen til handelsøkonom, så er det den gode 
faglige sparring med underviserne, der kan trække 
på deres erhvervserfaring. 

- Det kan man også mærke i klassen, hvor de 
studerende har forskellige baggrunde. Det giver 
mange gode input i undervisningen, og der bliver 
også lagt vægt på, at vi bidrager med de erfaringer, 
som vi kommer med, siger Bolette Munk. 

Hun vil gerne bruge sin uddannelsen til at ar-
bejde med indkøb og logistik i en større eller mel-
lemstor virksomhed.

- Vi kan så meget og er så bredde i vores ud-
dannelse. Virkomheder ser meget positivt på at 
have en handelsøkonom, fordi vi kan så meget og 
kan hjælpe i så mange forskellige funktioner. Så 
jeg tænker, at det er kun en kæmpefordel for de 
virksomheder, der vælger en handelsøkonom, siger 
Bolette Munk, der taler godt for sin uddannelse. 

Men hun bliver også uddannet indenfor salg.

Uddannelse giver bred viden

Bolette Munk bor i Skjern, men tager sin uddannelse i Silkeborg. 

Steffan Svendsen skal om nogle måneder i praktik i Jyske Bank

Bolette Munk vil gerne arbejde som 
indkøber i en større virksomhed

Steffan Svendsen var på vej til at få sin egen 
bedrift, men er nu på vej ind i bankverdenen

Jeg kan godt lide den måde 
uddannelsen er bygget op på, hvor 
der først er et år på skolen og 
bagefter otte måneders praktik

Underviserne har en 
erhvervsbaggrund, så de trækker 
meget på deres egne erfaringer



Silkeborg Business College
Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg
www.handelsskolen.com

Åbent hus
Lørdag d. 21. januar 2017 kl. 10-14
Ønsker du en karriere inden for reklame, økonomi, jura, samfund, salg, journalistik eller måske innovation? 
Drømmer du om egen virksomhed?

Kom og hør om Handelsgymnasiet (HHX), EUX Business og EUD Butik og Handel. Handelsskolen og Handelsgymnasiet slår 
dørene op for en rundvisning og en snak med lærere og elever. Du kan også møde tidligere elever og høre om deres erfarin-
ger og karriere. Hør om skolens tætte relationer med internationale skoler og se de spændende aktiviteter, som vores elever 
arbejder med. Der afholdes orientering om uddannelserne i Auditoriet kl. 10.15, kl. 11.15 og kl. 12.15. 

HANDELSGYMNASIET
Start din karriere her

Handelsgymnasiet (HHX) er en tre årig gym-
nasial uddannelse, som kvalificerer til de vide-
regående uddannelser. Vælg mellem spæn-
dende studieretninger inden for økonomi, 
markedsføring og internationale forhold.

Efter Handelsgymnasiet har du adgang til at 
læse videre på handelshøjskoler, universiteter, 
seminarier eller starte egen virksomhed. 

EUX BUSINESS
Du kan blive alt det, du drømmer om

EUX Business for dig, der både ønsker en fag-
lært uddannelse og også vil have mulighed for 
at læse videre og åbne dørene til en solid er-
hvervskarriere.

En EUX Business giver dig to uddannelser i én. 
Du får både grundforløbet til din faglige er-
hvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. 
Allerede efter to år kan du få en elevplads i en 
virksomhed eller søge ind på en videregående
uddannelse, hvis det er det, du brænder for.

EUD BUTIK OG HANDEL
Gør dine muligheder til virkelighed

EUD Butik og Handel er for dig, der brænder 
for at komme ud i virkeligheden. Du har stor 
interesse for service, butik og handel.

Du er klar til en uddannelse, der har fokus på 
det praktiske og som giver dig mulighed for at 
vælge de fag, du er særligt interesseret i.

Med EUD Butik og Handel er du allerede efter 
ét år klar til en elevplads i erhvervslivet.



Det gode undervisnings- og læringsmiljø  
på Campus Bindslevs Plads 
Visionen for Campus Bindslevs Plads er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever og studerende mødes og lærer nyt. Cam-
pusbygningen skal ikke alene være med til at skabe nye rammer for undervisningen på Silkeborg Business College, men vil også bidrage til et fedt ung-
domsmiljø i hjertet af Silkeborg.

Tæt samarbejde med lokale 
virksomheder om nyt koncept 
for EUD Butik og Handel
På erhvervsuddannelsen på Silkeborg Business College får eleverne en 
unik mulighed for at afprøve teori i praksis i tæt samarbejde med lokale 
virksomheder

Eleverne er vilde med  
innovation
Innovationsfaget på HHX er ifølge både elever og lærere skørt, anderledes 
og fedt. Og så er det desuden et fag, der kan gavne eleverne, når de står 
overfor det virkelige arbejdsliv om nogle år.  

Skrevet af Josefine Ørts Felletoft

Den nye Campus Bindslevs Plads bygning 
kommer til at ligge lige ved siden af Silke-
borg Business College og bliver en integreret 
del af skolens undervisningsmiljø. Det er 
meningen, at de mange samarbejdspartnere 
bl.a. Silkeborg Business College skal bruge 
bygningen til projekter på tværs af samar-
bejdspartnernes uddannelser, fagligheder og 
kulturer. Selvom bygningen ikke er færdig 
endnu, er nogle af samarbejdspartnerne alle-
rede tyvstartet med at starte tværfaglige pro-
jekter op - heriblandt en klasse fra Handels-
gymnasiet på Silkeborg Business College og 
Silkeborg Bibliotekerne, der i vinteren 2015 
gik sammen om et projekt, som underviser i 
Afsætning Mai Ly Nguyen stod i spidsen for.

- Biblioteket havde en event, de gerne ville 
have markedsført, hvilket hang rigtig godt 
sammen med min undervisning i Afsætning. 
Eleverne fik derved mulighed for at afprøve 
teorien i praksis, fortæller Mai Ly Nguyen og 
fortsætter:

- Biblioteket havde en målsætning om at for-
doble antallet af besøgende i forhold til året 
før. Da målgruppen var unge mennesker i 
samme alder som eleverne, var det oplagt at 

få vores elever til at komme med forslag til 
tiltag med henblik på at tiltrække målgrup-
pen. Klassen blev opdelt i forskellige grupper 
og skulle herefter komme med forslag til, 
hvad biblioteket kunne gøre for at få flere 
deltagere. De bedste forslag fra hver gruppe 
blev valgt ud og derefter søsat, siger Mai Ly 
Nguyen, der ser den nye campusbygning og 
de mange nye muligheder for tværfagligt og 
tværinstitutionelt samarbejde som en gave til 
undervisningen. 

- Det giver god mening at lære eleverne at 
tænke på tværs. Og ikke kun tværfagligt, men 
også på tværs af de forskellige institutioner - 
det er jo én af de kompetencer, de skal kunne 
mestre, når de læser videre og kommer ud 
på arbejdsmarkedet. Meget af den her tvær-
faglighed er rigtig vigtig, fortæller Mai Ly 
Nguyen. 

Projekterne binder teori med praksis
To af de elever, der var med i projektet om at 
markedsføre Silkeborg Bibliotekernes event, 
er Anne Hummelgaard, 18 år, og Jacob Skov-
bjerg, 19 år, fra 3.E på Handelsgymnasiet.

- Det var relevant for os at få lov til at bruge 
det, vi har lært og så se, at det faktisk fun-
gerede i virkeligheden. Vi fik 10 deltagere til 

eventen, som var målet, så det var jo et tegn 
på, at det vi gjorde var rigtigt – og det syn-
tes jeg, var meget fedt at se, fortæller Anne 

Hummelgaard, der sammen med sin gruppe 
lavede goodiebags til eventen for at tiltrække 
de unge. 

- I min gruppe prøvede vi på at gøre eventen 
mere attraktiv med konkurrencer. Vi lavede 
også spørgeskemaer, hvor vi indsamlede en 
masse brugbar information om målgruppen, 
fortæller Jacob Skovbjerg og fortsætter:

- Jeg synes, det var rigtig fedt at være med 
i projektet. Man kan jo læse nok så meget i 
en bog, men noget andet er, når du ser det i 
praksis og får lov til at afprøve teorien i den 
virkelige verden.

- Man kan sommetider godt have brug for, at 
der sker noget andet og være et andet sted, 
og det kunne have været mega fedt at have 
undervisning i den ny campusbygning. Og 
især fordi vi nu allerede har været med i ét 
projekt, kunne det være fedt at prøve at del-
tage i et til, fortæller Anne Hummelgaard. 

Selv om bygningen først står klar, når Anne 
og Jacob er dimitteret fra Silkeborg Business 
College, er de dog enige om, at de vil tage et 
smut forbi Campus Bindslevs Plads bygnin-
gen, når den står helt færdig til sommer. 

Af Josefine Ørts Felletoft

Silkeborg Business College starter fra dette 
skoleår et nyt undervisningskoncept på EUD 
Butik og Handel. Nu skal eleverne have fire 
dage på skolen og i praktik én dag om ugen 
på deres 2. semester. 

Praktikvirksomhed som klasselokale
En af de elever, der startede på erhvervsud-
dannelsen på Silkeborg Business College i 
sommer er Emma Hvilshøj Andersen på 18 år.  

- Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg gerne vil 
noget indenfor handel. Jeg har tidligere ar-
bejdet i en butik, og det var jeg rigtig glad for. 
Jeg synes, det er godt med den nye form for 
praktik. Vi kommer jo nok til at lære noget 
andet end det, vi snakker om i timerne sko-
len. Måske kommer vi endda til at lære mere 
i praktikken, fortæller Emma Hvilshøj Ander-
sen, der efter nytår startede på 2. semester 
og lige om lidt begynder i praktik én dag om 
ugen. 

- Jeg skal i praktik i Legekæden i Silkeborg. 
Jeg tror, det bliver rigtig spændende – især 
når vi får nogle opgaver, vi skal løse i butik-
ken, men også bare dét at få lov til at se, 
hvordan det hele fungerer og få noget infor-
mation omkring butikken. Det bliver rart 
at komme ud i en virksomhed og ikke bare 
skulle sidde i en klasse hele ugen, fortæller 
Emma Hvilshøj Andersen, og fortsætter:

-  Jeg er også en lille smule nervøs for at star-
te i praktikken og for at skulle stille spørgs-
mål omkring mine opgaver, men dem, jeg har 
snakket med på forhånd fra butikken, var 
rigtig søde, så jeg glæder mig også til at sprin-
ge ud i det, og jeg tror det bliver sjovt. Jeg har 
da også lidt et håb om, at praktikken måske 

kan hjælpe mig med at få en fod indenfor, når 
jeg skal til at søge en elevplads.  

Læring sker uden for skolen
Annemarie Kartz Thuesen, der er uddan-
nelsesmentor, er en af dem, der på Silkeborg 
Business College har været med til at starte 
det nye koncept op. 

- Vi er gået i gang med det her projekt for, at 
eleverne hurtigere kan danne deres profes-
sionsidentiteter. Når de er i praktikken under 
2. semester den ene dag om ugen, skal de 
indgå i virksomheden som en helt almindelig 
medarbejder. Eleverne bliver klædt på fra 
skolen med teori og opgaver, som de skal 
løse i praktikken – hvad er et varekatalog?, 
hvad er et kundesegment?, og hvad er bud-
get?, og hvordan fungerer det? - de skal ud i 
virkeligheden og spørge ind til, hvordan det 
hænger sammen, så teori og praksis kobles. 
De kommer derfor i praktik med et fokus, 
siger Annemarie Kartz Thuesen. 

- Det nye ved uddannelsen er også, at vi har 
fået koblet virksomhederne til på en anden 
måde end før. Idéen er på sigt at få invol-
veret erhvervslivet endnu mere sådan, at vi 
faktisk kan være sammen om at uddanne de 
unge mennesker, fortæller Annemarie Kartz 
Thuesen. 

Vi trækker skolen udenfor de fire vægge 
– skolen kan også være andre steder end i 
selve skolebygningen – for eksempel på prak-
tikstedet, hvor de unge skal blive klar over, at 
de faktisk lærer noget, og der ikke bare er en 
tavs viden omkring det. Og virksomhederne 
skal også være klar over, at de er medansvar-
lige i de unges uddannelse, siger Annemarie 
Kartz Thuesen.

Af Josefine Ørts Felletoft

Innovation er et fag, eleverne på HHX på 
Silkeborg Business College er vilde med. 
Faget kan enten vælges via studieretning 
eller som valgfag. Det er et fag, som ifølge 
3.års-eleverne, Cecilie Jakobsen, 18 år, og 
Line Dons Sørensen, 20 år, er helt anderledes 
end de andre fag, de har på skolen – men på 
den gode måde. 

- Vi, elever, snakker ofte om, at innovationsfa-
get er et afbræk fra den almindelige undervis-
ning – det er ofte nogle andre undervisnings-
former og andre resultater, der skal komme 
ud af en innovationsopgave. Resultaterne kan 
for eksempel ende ud med en film, en pitch 
af en virksomhed, en elevatortale eller brain-
storm. Der er hele tiden forskellige resultater, 
hvilket kan være lidt mærkeligt, men også 
mega fedt, siger Cecilie Jakobsen. 

Line Dons Sørensen er helt enig:
- Det må godt være både skørt og anderledes 
i innovation. I de andre fag er vi også begyndt 
at tænke mere innovativt. Vi lærer også at 
blive mere tålmodige omkring arbejdet, og vi 
lærer, at vi arbejder meget forskelligt og på 
den måde også kan lære noget af hinanden, 
fortæller hun.

-  Jeg tror, det her med innovation fylder 
mere og mere ude i virksomhederne – man 
skal kunne udvikle og se tingene på anderle-
des og nye måder – og det er virkelig noget 
af det, vi lærer i faget her, siger Line Dons 
Sørensen. 

Ægte innovation
Om kort tid skal eleverne fra 3. årgang i gang 
med et helt nyt projekt i samarbejde med 
virksomheden Elfac, der er leverandører af 
skræddersyede kabel- og ledningssystemer 
til virksomheder. Det er klassens innovati-
onsunderviser, Maria Lynggaard Ehmsen, der 
har formidlet kontakt til virksomheden, som 
snart skal have HHX-eleverne til at komme 
med innovative forslag til en opgave, firmaet 
står overfor. Eleverne skal blandt andet ud 
at lave interviews med eksperter, have et 
samarbejde med Aarhus Universitet og se på 
den nyeste forskning inden for det område, 
de skal arbejde med i forbindelse med op-
gaven. Derefter skal eleverne dele deres nye 
viden med hinanden, udarbejde en prototype 
og slutteligt præsentere deres arbejde for 
virksomheden. Projektet er en del af deres 
eksamen.

- Det er ægte innovation eleverne har gang i. 
De indhenter en masse information, som de 
selv skal samle og prioritere inden, de præ-
senterer en prototype for virksomheden. Jeg 
er helt sikker på, de kommer til at bidrage 
med noget, der har stor værdi - både for dem 
selv, men også for virksomheden. De får 
virkelig lov til at mærke, hvad innovation er. 
Det er rigtig vigtigt, at vi på den her måde 
kommer ud i virkeligheden, og virkeligheden 
kommer ind i os, fortæller Maria Lynggaard 
Ehmsen, der flere gange har haft virksomhe-
der inddraget i klassernes undervisning.  

- Det er super fedt, når virksomhederne vil 
være med til et samarbejde. Det er jo fan-
tastisk for en skole som os, at det lokale 
erhvervsliv bakker op. For det er jo den her 
slags eleverne gerne vil – de vil lave noget 
”rigtigt” – noget, der har betydning for andre, 
siger Maria Lynggaard Ehmsen, der heller 
ikke er i tvivl om, at når, der er fagpersoner 
fra virksomheder indblandet i undervisnin-
gen, giver det eleverne ekstra motivation. 

- Eleverne ved godt, at de skal ud og have et 
job om nogle år, hvor de skal ud at præstere. 
Det her kan være startskuddet til både præ-
sentationer og kendskab til virksomheder. 
Mange af de virksomheder, vi arbejder sam-
men med, er jo der, hvor nogle af eleverne 
formentligt vil blive ansat engang, når de er 
færdiguddannet, fortæller Maria Lynggaard 
Ehmsen.

Anne Hummelgaard og Jacob Skovbjerg fra 
3.E på Handelsgymnasiet

Eleverne fra EUD Butik og 
Handel er glade for at kun-
ne afprøve teorierne fra 
klasseværelset ude i virke-
ligheden i forbindelse med 
deres virksomhedspraktik

Elever fra Silkeborg Business College delta-
ger i innovationsprojektet ”Campushulen” 
i samarbejde med partnerne omkring Cam-
pus Bindslevs Plads.
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Den nye gymnasiereform resulterede blandt 
andet i, at man fra august 2017 kan begynde 
som kursist på HF allerede efter 9. klasse.

Præcis ligesom man efter 9. klasse længe 
har haft mulighed for en gymnasial uddan-
nelse.

Og den nye mulighed bliver mødt med be-
gejstring hos lederteamet på Th. Langs HF 
og VUC i Silkeborg.

- Vi tror på, at 9. klasse-eleverne er klar til 
en hverdag på HF, for den mulighed har de 
haft i mange år på STX. Og her har de klaret 
sig godt, fortæller pædagogisk leder på HF, 
Niels Holm.

Ændringen betyder også, at de studeren-
des aldersforskel bliver endnu større end den 
er i forvejen. Og det er et godt twist.

Godt med diversitet

- Aldersforskellen vil være større, og det tror 
jeg, vil give en god dynamik og forskellig-
hed, der i den grad kan gøre noget godt på 
holdene. Jeg tror, at det bliver godt for sko-
lens diversitet at få yngre kursister, der kan 
være med til at give et frisk pust, siger rektor 
Nanna Skulvad.

Lederteamet lægger vægt på, at forskel-
ligheden er styrken ved HF, hvor mange stu-
derende kan berige hinanden på det faglige 
og personlige plan. 

I dag er der elever, som er kommet  direkte 
fra 10. klasse, men også voksne - nogle med 
børn - der ikke har gået i skole i nogle år, 
men som har mere livserfaring end de yngste.

Ny struktur forbereder

Udover at HF fremover optager studerende 
fra 9. kasse, så ændrer strukturen i under-
visningsforløbene sig også.

- Hele det første år er man i sin klasse, mens 
man finder ud af, hvilke muligheder, man har. 
Det sidste år sporer man sig så ind på en 
retning, som forbereder de studerende bedre 
til de videregående uddannelser, fortæller 
Nanna Skulvad.

Det betyder, at de kommende studerende 
fra 9. klasse, som ikke ved, hvad de vil endnu, 
ikke skal beslutte sig med det samme.

- Eleverne bliver mere afklarede og reflek-
terende omkring deres valg. Det er en faglig 
toning i den retning, de vil i på en videregå-
ende uddannelse, uddyber hun.

I uddannelsen vil der også være projektfor-
løb, hvor de indgår i et samarbejde med VIA 
og akademierne i forhold til, hvordan prak-
tikforløb kan se ud. Både tilgangen af  stude-
rende fra 9. klasse og den nye opbygning af  

uddannelsen, tror man på vil tiltrække flere 
studerende.

- Vi forventer at udvide med en ekstra 
klasse, så vi får syv klasser fremover, siger 

Nanna Skulvad, og fortæller at de selvfølgelig 
er åbne for flere klasser, hvis tilgangen bliver 
endnu større.

Hvordan de yngste elever skal fordeles i 

klasserne er ikke besluttet endnu.
- Det afhænger selvfølgelig meget af, hvor 

mange kursister, vi får fra 9. klasse, fortæller 
rektoren.

HF bliver også for 9. klasser
Aldersforskellen på Th. Langs HF og VUC bliver større fra august. Nu må 
man nemlig begynde sin to-årige HF allerede efter 9. klasse

Rektor Nanna Skulvad er sammen 
med sine kolleger ved at finde ud af, 
hvordan de bedst mulig integrerer  
9. klasse-eleverne bedst muligt på HF.
Foto: Jakob Stigsen Andersen
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21-årige Christian Grogan lader sig ikke 
skræmme af, at der snart kommer 9. klasse-
elever til HF på Th. Langs HF og VUC. 

Hans vej til HF var længere, fordi han først 
blev udlært som mekaniker. Nu går han i 1.O 
på HF, inden han skal læse fag op for at blive 
optaget på medicinstudiet.

Han er glad for at være studerende på Th. 
Langs HF og VUC, hvor han ikke ser et pro-
blem i, at de kommende elever bliver yngre. 
Han ville dog ikke i en klasse, der udelukken-
de bestod af  studerende direkte fra 9. klasse.

- Jeg tror sagtens, at jeg kan arbejde sam-
men med nogen, der kommer direkte fra 9. 
klasse, men hvis der begynder mange næste 
år, ville jeg mene, at de skal fordeles ud på 

alle klasserne. Ellers kunne det godt blive for 
ungt, fortæller Christian Grogan.

Den nuværende aldersspredning fungerer 
fint. I hans klasse er der elever op til 28 år.

- Lærerne er gode til at lave gruppeting, 
så vi lærer hinanden bedre at kende. Der er 
også mulighed for at arbejde alene, hvis man 
hellere vil det, fortæller han.

Det fungerer godt, synes han. Det gør noget 
ved det sociale på uddannelsen.

- Det er meget mere socialt, end jeg fore-
stillede mig. Vi mødes alle på gaden (socialt 
samlingssted for studerende), så der er ikke 
som sådan en rangorden mellem årgangene. 
Det er fedt, fortæller Christian Grogan.

Også 18-årige Rebecca Nielsen er glad for 
at være studerende på HF, hvor hun er be-
gyndt på sidste etape af  2. P. 

Hun er dog ikke i tvivl om, at hun var 
begyndt tidligere, hvis muligheden havde 
været der.

- Jeg følte mig meget moden, da jeg havde 
afsluttet 9. klasse, fordi jeg havde været på 
både efterskole og privatskole, fortæller hun.

Derfor begyndte hun direkte på gymnasiet 
efter 9. klasse, men det stoppede hurtigt, fordi 
gymnasiet ikke tilbød det, hun ledte efter. 

Så det blev 10. klasse på Ungdomsskolen.
Når Rebecca Nielsen tænker en ekstra gang 

over det, er hun glad nok for, at hun ventede 
med HF.

- Jeg er sikker på, jeg godt kunne have kla-
ret HF efter 9., men jeg tror ikke, jeg ville 
have fået det samme ud af  mit forløb. Jeg er 
modnet meget på det ekstra år, jeg fik, fortæl-
ler Rebecca Nielsen.

HF-elever klar til at tage imod yngre elever
Studerende direkte fra 9. klasse skal fordeles ud på alle 
klasserne, lyder det fra studerende på HF

21-årige Christian Grogan oplever et godt fællesskab på tværs af årgangene på HF. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Lærerne er 
gode til at lave 
gruppeting, så vi 
lærer hinanden 
bedre at kende. 
Der er også 
mulighed for at 
arbejde alene, hvis 
man hellere vil det
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Sygeplejerskeuddannelsen er en professions-
bacheloruddannelse, som veksler mellem teo-
retiske undervisningsforløb og praktik i den 
virkelige verden. Forskning og erfaring går 
så at sige hånd i hånd gennem hele uddan-
nelsen, og for at sikre at de kommende syge-
plejersker kan kombinere de to på den bedst 
mulige måde, lægger uddannelsen meget stor 
vægt på at give de studerende et attraktivt 
studiemiljø.

- Vi sørger for, at de studerende har adgang 
til gode faciliteter, der er up to date, om det 
er undervisningslokalerne, biblioteket eller it-
lokalerne. Derudover er vi meget fokuserede 
på at give de studerende medindflydelse på 
uddannelsen, siger uddannelsesleder på sy-
geplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Birgitte 
Hindsgaul og fortsætter:

- Det er vigtigt i dette fag, at de studerende 
oplever, at deres stemme betyder noget. At de 
lærer at sige fra, når der er noget, de ikke fin-
der hensigtsmæssigt, eller som de mener kan 
gøres bedre, da det i sidste ende er til gavn for 
patienterne. Og det er jo dem, det handler om. 
Som der står på sygeplejerske-nålen  »Salus 
aegroti suprema lex« - »Den syges vel skal 
være den højeste lov!«

De Studerendes Råd

For at sikre at de studerendes stemmer bliver 
hørt, er alle uddannelseshold repræsenteret 
i De Studerendes Råd, hvor de har medind-
flydelse på stort set alt, der har med uddan-
nelsen at gøre.

- Det er med til at sikre, at uddannelsen er 
i konstant udvikling. Ledelse og undervisere 
får på denne måde hele tiden feedback fra de 
studerende om, hvad der er godt, og hvad der 
er skidt, når det kommer til praktik- eller un-
dervisningsforløbene. Vi hører deres kritik- 
og synspunkter og kan derefter implementere 
dem i uddannelsen. Derudover tilrettelægger 
de studerende selv en årlig sygeplejefaglig 
temadag, så der er også et socialt aspekt. De 
Studerendes Råd er i det hele taget en god 
måde for de studerende at mødes på tværs af  
uddannelsesårgangene og få delt erfaringer, 
siger Birgitte Hindsgaul. 

En god start

Det er også magtpåliggende for uddannelsen 
at sørge for, at de studerende får en god start.  

Dette opnås via en kontaktlærerordning, hvor 
hver enkelt studerende har en underviser til-
knyttet gennem de første to år.

- Det gør vi for at sikre, at de studerende 
har det godt, og at de trives her hos os. Vi 

lægger vægt på, at der er tæt kontakt mel-
lem underviserne og de studerende. Vi har 
nogle utrolig dygtige undervisere, der både 
vil de studerende fagligt men også som per-
soner. Der er jo tale om et fag, hvor man har 

med mennesker at gøre, så vi prioriterer, at 
de studerende får skabt nogle personbundne 
kompetencer, da vi tror på, at det i sidste ende 
er med til at skabe dygtige og kompetente 
sygeplejersker, siger Birgitte Hindsgaul.

Et godt studiemiljø skaber 
gode sygeplejersker
Gode faciliteter, medindflydelse og tæt kontakt til underviserne hjælper de studerende på 
sygeplejerske-uddannelsen i Silkeborg med at blive dygtige og kompetente

- Når man har et attraktivt 
studiemiljø, så skaber 
man også et godt 
læringsmiljø. Det afspejler 
sig ikke bare i niveauet af 
vores færdiguddannede 
sygeplejersker, men 
hjælper også når vi som 
uddannelsessted skal 
rekruttere nye studerende, 
siger uddannelsesleder på 
sygeplejerskeuddannelsen 
i Silkeborg, Birgitte 
Hindsgaul. Foto: Martin 
Ballund
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28-årige Kara Ellegaard og 24-årige Christina Smed er begge 
en del af  De Studerendes Råd på sygeplejerskeuddannelsen 
i Silkeborg. 

Et råd der skal sikre de studerende medindflydelse på deres 
uddannelse samt mulighed for at få luftet frustrationer eller 
glæde overfor uddannelsens ledelse. 

Hvert eneste uddannelseshold er repræsenteret i rådet, 
hvad der er med til at sikre, at de studerendes stemmer bli-
ver hørt.

- Her kan vi tage de enkelte klassers problemer op og tale 
direkte med ledelsen om dem. Og de bliver næsten altid mod-
taget positivt. Det er med til at skabe et godt studiemiljø på ud-
dannelsen, at ledelsen og underviserne er så lettilgængelige, 
og at man føler, at de er interesserede og engagerede i de stu-
derendes problemer, lyder det fra de to sygeplejestuderende.  

Selvom de to er kommet til uddannelsen via forskellige veje 

og med forskellige baggrunde, så er de enige om vigtigheden 
af  De Studerendes Råd, og i at det er medvirkende til at skabe 
et godt studiemiljø på uddannelsen. 

En uddannelse de begge ser som værende fyldt med spæn-
dende muligheder. 

Hvad der for Christina Smed, der har gået på uddannelsen 
i 2,5 år, har være en medvirkende faktor for hendes valg.

- Uddannelsen er et godt springbræt, der kan føre én i 
mange forskellige retninger. Jeg overvejer for eksempel at 
komme ud at rejse med en af  hjælpeorganisationerne eller 
måske som en del af  Søværnet. Samtidig er det, at være sy-
geplejerske, også et job, hvor det er muligt at have en familie 
ved siden af. Begge dele kan lade sig gøre. Det skader heller 
ikke, at man kan læse videre på universitetet, hvad der også 
er en mulighed, siger hun og fortsætter: 

- Jeg vil ikke sige, at jeg ser sygeplejerskegerningen som 
et kald, men mere at jeg har en bevidsthed om egne evner og 
vigtigheden af  ikke at spilde dem. Jeg skal ud og have med 

mennesker at gøre for at give dem den pleje, de har brug for. 
Jeg skal ud og spørge patienterne om, hvordan jeg kan gøre 
deres dag bedre, siger Christina Smed.

Glad for faget

For Kara Ellegaard, der har gået på uddannelsen i halvandet 
år, har vejen til sygeplejerskestudiet ikke været så ligefrem.

- Jeg har ikke altid vidst, at det var det her, jeg ville. Jeg er 
oprindelig uddannet kosmetolog, men begyndte at finde det 
kedeligt. Jeg ville simpelthen noget mere. Så jeg søgte ind 
her. Planen var, at denne uddannelse skulle kombineres med 
min kosmetolog-uddannelse, så jeg blandt andet kunne lave 
botox-behandlinger. Jeg er dog blevet mere og mere glad for 
faget, så jeg tror ikke længere, at det er planen, da der er så 
mange andre mulige veje, jeg kan gå. Mit spor har ændret 
sig. Hvad der er en af  de fantastiske ting ved denne uddan-
nelse, siger hun.

Masser af muligheder og medbestemmelse

Christina Smed (tv.) og Kara Ellegaard er begge involveret i De Studerendes Råd på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. Et råd der sikrer de studerende en stemme og er med til at 
skabe et godt studiemiljø på uddannelsen. Foto: Martin Ballund

Ifølge de studerende er sygeplejerske-uddannelsen 
mulighedernes land, hvor alle har en stemme, der bliver hørt
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GYM10 udfordrer og sætter fokus på det faglige
På Silkeborg Ungdomsskole kan der vælges mellem forskellige profiler, linjefag 
og valgfag. GYM10 er tilpasset de unge, som vil udfordres af et højt  
fagligt niveau, og som ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse efter 
10. klasse.

Af Henrik Abel
På Silkeborg Ungdomsskole har vi et bredt udsnit af en ungdoms-
årgang, og vores mål er klart – der skal være et godt tilbud til alle 
uanset fagligt standpunkt.  Derfor vælger eleverne mellem forskel-
lige profiler, linjefag samt valgfag og på den måde sammensættes 
et 10. skoleår, der lige præcis matcher den enkelte elevs ønsker og 
behov.

GYM10 for de målrettede 
Hvis man som elev søger faglige udfordringer, mange undervisnings-
lektioner og har en gymnasial ungdomsuddannelse som mål – så har 
Silkeborg Ungdomsskole det rigtige tilbud. Profilen GYM10 stiller krav og 
giver med et højt fagligt niveau de bedste forudsætninger for at kunne 
gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Naturvidenskabelig og international indgang
GYM10 har 2 indgange – en naturvidenskabelig og en international. På den 
naturvidenskabelige linje er der ekstra fokus på matematik, fysik og 
kemi, ligesom FabLab er en integreret del af undervisningen. På den internatio-
nale indgang har eleven udover de almindelige engelsk-lektioner også Cambridge-
engelsk, hvor der undervises ud fra et internationalt certificeret program og dertil 
kommer 4 ugentlige tysklektioner.

Samarbejde med gymnasier
I løbet af skoleåret skal eleverne i brobygningsforløb for at blive afklaret ift. valg af 
ungdomsuddannelse. På GYM10 har vi et tæt samarbejde med de gymnasiale ungdoms-
uddannelser og gennemfører her udvidet brobygning. På den måde sikrer vi, at eleverne 
har de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg.

Fællesskab og studietur
På Silkeborg Ungdomsskole er fællesskab på tværs af hele skolen en central værdi, og vi 
ved, at et godt fællesskab er lig med trivsel og læring. På GYM10 sætter vi desuden fokus på 
fællesskabet med ture ud af huset, oplæg, fællessamlinger og en studietur til Berlin – alt sam-
men tiltag der skaber sammenhæng med det faglige, variation og inspiration samt nye møder 
eleverne imellem. 

Fakta om 10. klasse:
Du skal vælge:
Profil: GYM10, FOKUS10 eller EUD10
Linjefag: 10 forskellige 
Bl.a. boldspil, metal/træ, samfundsfag og musik
Valgfag: Bl.a. eSport, psykologi, højniveau fag, tæner-uddannelse og klar til eksamen.

Der er minimum 2 uger med brobygning, så alle unge bliver afklaret i forhold til valg af  
ungdomsuddannelse. Alle elever tager på fælles studietur

Der er ca. 220 unge, der hvert år vælger at gå i 10. klasse på Ungdomsskolen.
Se mere på: www.10medpuls.dk 

Ofelia Ahlefeldt-Laurvig
Hvorfor har du valgt at gå i 10. klasse?
Jeg var uddannelsesparat men synes ikke selv, at jeg var helt klar til 
at gå på gymnasiet mest fagligt, men jeg ville også gerne være et år 
ældre inden gymnasiet - have lidt mere med i bagagen. Jeg havde 
ikke lyst til at komme på efterskole, så 10. klasse på Ungdomssko-
len lød rigtigt godt og efter Åbent Hus var jeg sikker.

Hvilken profil går du på – hvorfor valgte du den?
Jeg valgte International, fordi jeg vidste, at jeg ville gå på gymnasiet 
efter 10. klasse, og der er et meget højt fagligt niveau på linjen – 
specielt i engelsk, og det var det, fag jeg havde brug for at blive 
bedre til.
Jeg har rykket mig helt vildt på det ½ år jeg har gået her.

Hvad er det fedeste ved at gå i 10. klasse?
Det sociale er det bedste. Jeg har mødt så mange nye mennesker, 
og det er fedt. Jeg er blevet meget bedre til at møde nye mennesker. 
Der er så mange forskellige typer og alle snakker med alle – og der 
er et fællesskab på skolen, hvor der er plads til alle.

Hvad har din bedste oplevelse med 10. klasse været?
Vores studietur til Sydtyskland, hvor alle elever og lærere var med, 
var helt fantastisk. Den lå i begyndelsen af skoleåret, hvor vi virkelig 
oplevede vildt meget og blev rystet sammen på tværs af klasserne 
og fik snakket med en masse og fik nye venner.

Hvorfor skal elever i 9. klasse vælge at gå i 10. klasse på 
Ungdomsskolen?
Det skal de fordi, der er plads til alle uanset hvad du har fokus på og 
brug for og uanset hvilken ungdomsuddannelse du vil på.
Der er så mange forskellige profiler, linjer og valgfag, så der er noget 
for alle, og du bliver også mere sikker på hvilken ungdomsuddan-
nelse du gerne vil på.
Det er også godt at prøve at begynde på en ny skole og komme væk 
fra sin folkeskole – møde nye mennesker inden du skal begynde på 
en ungdomsuddannelse.
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AF PETER BRUVIK-HANSEN bruvik@mja.dk

- Der er ikke noget i Aarhus, der ikke er her. 
Ledelsen på læreruddannelsen bakker op 
om de studerende og aktiviteterne. Og jeg 
fornemmer absolut ikke, at man går glip af  
noget, hvis man vælger at læse til lærer i Sil-
keborg.

Ordene kommer fra 23-årige Louise Dam, 
der efter at have læst kunsthistorie i Aarhus 
i et år, sadlede om og vendte tilbage til føde-
byen Silkeborg for at læse til lærer på Via 
College Silkeborg.

- Jeg havde tegnet et billede af  mig selv, 
hvor jeg i fremtiden skulle være sådan en 
ekspert, man så på tv. Men undervejs fandt 
jeg ud af, at det skulle jeg alligevel ikke, siger 
hun.

Du skal da være lærer

Efter at have været i studiepraktik på lærer-
uddannelsen i Silkeborg fandt hun ud af, at 
det var her, hun skulle skabe sin fremtid.

- Jeg kunne godt se mig selv i lærerfaget, og 
min mor har altid sagt; du skal da være lærer 
Louise. Men det skulle jeg altså ikke! Men det 

skulle jeg så alligevel, griner hun.
For den jævnaldrende studiekol-

lega Louise Villekjær, der også er 
opvokset i Silkeborg, var vejen til 
læreruddannelsen lidt mere direkte. 
Såvel hendes far som farfar er ud-
dannet lærer, og selvom det ikke 
umiddelbart var hendes plan at gå 
samme vej, da hun begyndte på Sil-
keborg Gymnasium, gik det alligevel 
sådan.

Ikke bare et nummer

- Jeg begyndte som frivillig på Sprog-
centret og i lektiecafe. Det var mega-
fedt, og jeg kunne rigtig godt se mig 
selv som lærer, siger Louise Dam der 
har natur/teknik, biologi, kristendom 

og engelsk som undervisningsfag, mens  
Louise Dam har engelsk, geografi og historie.

Som tidligere studerende i Aarhus, er hun 
glad for at være begyndt på et nyt studie i 
Silkeborg. Ikke mindst fordi de studerende 
ikke bliver »glemt«.

- På læreruddannelsen i Silkeborg er du 
ikke bare et nummer. Når man har behov 
for at blive set, så kan man blive det, siger 
Louise Dam.

- Og så er der jo hele naturen omkring Sil-
keborg, bemærker Louise Villekjær, der som 
de øvrige studerende på læreruddannelsen tit 
mærker, at alle har en holdning til folkeskolen 
og lærergerningen.

Børnene er det vigtigste

En holdning, der ikke altid er karakteriseret 
ved positive historier og overskrifter. 

Og det skabte også undren hos et par styk-
ker i omgangskredsen, da pigerne - lige efter 
den landsdækkende skolekonflikt og lærer-
lockouten i 2013 - søgte ind på læreruddan-
nelsen.

- Det er jo ikke børnenes skyld, at politi-
kerne har nogle andre skoleværdier end dem, 
der har været gældende hidtil. Og at de måske 
også har et andet fokus på skolen end tidli-
gere. Men det er jo stadig børnene, der er det 
vigtigste. Det er dem, man vælger til, når man 
vælger at blive lærer, siger Louise Villekjær.

Louise Dam nikker samstemmende.
- Vi er jo alle blevet påvirket og har på et 

tidspunkt i vores skolegang haft en lærer som 
rollemodel. Et eller andet sted har vi alle en 
eller flere lærere, der har givet os nogle ople-
velser, der gør, at vi vælger at læse videre...
eller ikke gør. Jeg håber da, at jeg bliver sådan 
en lærer, der giver børn og unge lyst til at læse 
videre, siger Louise Dam.

At lærergerningen er »helt vild hård« og 
er præget af  lange arbejdsdage og mang-
lende tid hører begge studerende også tit i 
omgangskredsen. Men som Louise Villekjær 
konstaterer, så er det ikke noget, de kan tale 
med om. For de er jo endnu ikke færdigud-
dannede og kender derfor ikke til arbejdsfor-
holdene i folkeskolen før folkeskolereformen.

Meget anderledes arbejde

- Jeg tror ikke, det er et hårdede arbejde end 
så mange andre arbejdsområder. Men det er 
selvfølgelig et meget anderledes arbejde. Og 
så er det et arbejde, hvor man hele tiden skal 
være omstillingsparat, siger Louise Villekjær, 
der som færdiguddannet håber at få ansæt-
telse på en skole, hvor hun mærker, »at det 
her er lige mig«.

- Om ti år er jeg forhåbenligt lærer på en 
skole, hvor jeg er glad for at være. En skole, 
hvor der er en struktur, der gør, at man kan 
trives, siger Louise Dam.

Her bliver du set

- Det er jo børnene, der er det vigtigste. Det 
er dem, man vælger til, når man vælger at 
blive lærer, siger Louise Villekjær (tv), her 
sammen med medstuderende Louise Dam. 
Foto: Jakob Stigsen Andersen

På læreruddannelsen i Via University College Silkeborg er du ikke bare et 
nummer, lyder det fra studerende Louise Villekjær og Louise Dam
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AF PETER BRUVIK-HANSEN bruvik@mja.dk

Et nyt samarbejde mellem læreruddannelsen 
på Via University College i Silkeborg og fire 
lokale kommuner giver nu ansøgere med en 
kandidat- eller bacheloruddannelse mulighed 
for at blive ansat som lærer samtidig med 
gennemførelsen af  en meritlæreruddannelse.

Aftalen er unik i Danmark, og skal blandt 
andet sikre, at uudnyttede kompetencer i 
eksempelvis dansk, biologi, billedkunst og 
kulturforståelse kommer i spil.

- Sammen med de kommuner, vi plejer at 
have et tæt samarbejde med, har vi aftalt, at 
de ansætter et antal meritlærer-studerende 
samtidig med at de begynder på en merit-
læreruddannelse hos os til august. De stu-
derende er altså sikret en ansættelse i en 
kommunal folkeskole samtidig med at de 
studerer, siger uddannelsesleder Britta Riis-
hede, læreruddannelsen på Via University 
College i Silkeborg.

Anerkendelse før studiestart

Det nye samarbejde, der foruden Silkeborg 
Kommune er aftalt med Herning, Ikast-Bran-
de og Skanderborg Kommuner, har fået det 
mundrette navn »trainee-meritlæreruddan-
nelse« og supplerer den eksisterende mulig-
hed, som blandt andre kandidater og bache-
lorer har for at tage en meritlæreruddannelse.

- Der er en del ledige kandidater og bachelo-
rer. Mange af  dem er rigtig dygtige til et fag, 
som kan bruges i undervisning. En meritud-
dannelse giver dem på forhånd anerkendelse 
for at kunne undervise i deres fag i folkesko-
len, mens studiet på læreruddannelsen giver 
dem endnu et fag samt den nødvendige pæ-
dagogiske viden, siger Britta Riishede.

Får en ansættelseskontrakt

- Sådan har det været i 20 år. Nu udvider vi 
mulighederne. Hvis ansøgerne lever op til 
optagelseskravene og bliver optaget, laver 
vi sammen med kommunen en ansættelses-
kontrakt. 

De studerende får på den måde løn under 
deres studie, siger Britta Riishede.

Det nye samarbejde vil kunne afhjælpe 
lærermanglen i kommunerne, men Britta 
Riishede pointerer, at lærermanglen ikke er 
et problem i Silkeborg.

- Men der er jo altid risiko for, at der op-
står ledige stillinger og at der er behov for 
at nogen kan gå ind og dække stillingen for 
andre, siger hun.

I den nye trainee-meritlæreruddannelse 
vil de studerende bruge omkring 60 procent 
af  deres tid på merituddannelsen, mens de 
resterende 40 procent bliver brugt på under-
visning ude på skolerne.

Kan oprette ekstra hold

- På den måde får de både en praktik og 
kommer i gang med at tjene penge, siger 
Britta Riishede, der pointerer, at hverken 
den eksisterende eller nye supplerende 
uddannelse er berørt af  den nye lov om 
uddannelsesloft.

Samtidig slår hun også fast, at den 
nye merituddannelse ikke betyder færre 
pladser til de studerende, der søger op-
tagelse på den traditionelle læreruddan-
nelse i Silkeborg. Det gør omkring 180 
studerende hvert år i Silkeborg.

- Hvis vi er så heldige, at der er så 
mange, der søger og bliver optaget, så 
opretter vi nogle ekstra hold til eksem-
pelvis pædagogisk undervisning. Men 

ellers bliver de meritstuderende fordelt på de 
eksisterende hold, efter de fag de vælger, siger 
Britta Riishede.

Trainee-meritstuderende betaler for deres 
uddannelse men bliver ansat på en treårig 

kontrakt og lønnes efter overenskomsten 
regler om begyndelsesløn for uuddannede, 
der ansættes i folkeskolen. 

HIT MED FREMTIDEN

Læreruddannelsen på 
jagt efter kandidater
Et nyt projekt sikrer ansøgere med kandidat- eller bacheloreksamen 
ansættelse som lærer samtidig med studie på læreruddannelsen i Silkeborg

- Vi tilrettelægger et forløb, så de studerende får mulighed for at studere samtidig med at de bliver ansat til at undervise i folkeskolen, 
siger uddannelsesleder Britta Riishede, læreruddannelsen på Via University College Silkeborg. Uddannelsesinstitutionen samarbejder 
med fire lokale kommuner om et helt nyt unikt uddannelsesforløb, hvor ansøgere med en kandidat- eller bacheloreksamen bliver ansat 
til at undervise i folkeskolen under en »trainee-meritlæreruddannelse«. Foto: Jakob Stigsen Andersen 
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FAKTA
På Teknisk Skole kan 
du tage følgende 
uddannelser:

HTX, som er en teknisk 
studentereksamen.

EUX, som er en 
erhvervsuddannelse og 
studentereksamen i et.

EUD, der dækker over 
erhvervsuddannelserne. 
Du kan blandt 
andet blive kok, 
ernæringsassistent, 
tjener, murer, tømrer, 
autolakerer, elektriker, 
skiltetekniker, 
receptionist og 
mekaniker.

AF MARIE-LOUISE KJÆR
mlk@mja.dk

Hvis du gerne vil have en erhvervsuddannelse, men 
samtidig ikke vil afskæres for muligheden for en vide-
regående uddannelse på et senere tidspunkt, skulle du 
måske overveje en erhvervsfaglig studentereksamen 
(EUX). 

En EUX består af  en klassisk erhvervsuddannelse, 
så du kan blive uddannet eksempelvis smed, tømrer, 
mekaniker, gastronom eller elektriker. Sideløbende 
studerer man de mere boglige fag, man kender fra en 
klassisk studentereksamen. 

Man får således både svendebrev og studenterhue på 

samme tid og tilegner sig dobbeltkompetencer. 
Uddannelseschef  Jeanett Strøier fortæller, at antallet 

af  elever, der vælger EUX, er stigende. 30 elever læser 
for øjeblikket EUX på grundforløbet på teknisk skole.   

Uddannelsen veksler mellem boglige skoleforløb og 
faglig praktik hos en relevant arbejdsgiver. Uddannel-
sens længde varierer, men tager i snit 4,5 år.

Fra 1. august udbydes EUX på alle uddannelser på 
teknisk skole, oplyser Jeanett Strøier.

- Hvis man for eksempel gerne vil være arkitekt, er 
det smart at starte med en EUX-tømreruddannelse. 
Så får du relevante håndværksmæssige færdigheder 
med dig plus en studentereksamen, der giver adgang 
til arkitektskolen.

Studenterhue og 
svendebrev i et

Sebastian Kramer Knappmann og Amalie Ranthe Filtenborg er begge 18 år og går i 2. g på HTX på teknisk skole i Silkeborg. HTX er en teknisk 
gymnasieuddannelse, hvor fokus på teknikfag og matematik er i højsædet. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX) bliver mere og mere 
efterspurgt, fortæller uddannelseschef på Teknisk Skole i Silkeborg, 
Jeanett Strøier. Det er en forholdsvis ny uddannelse, som vinder 
hastigt frem, da kombinationen af studenterhue og svendebrev åbner 
en masse døre for eleven i fremtiden. Fra august kan man som noget 
nyt læse EUX på samtlige fag på teknisk skole i Silkeborg. Foto: Jakob 
Stigsen Andersen

På Teknisk Skole udbydes en bred vifte af uddannelser. En af dem er 
EUX, der kombinerer erhvervsuddannelse og studentereksamen
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AF MARIE-LOUISE KJÆR mlk@mja.dk

Andreas Takibo Kaspersen og Emil Bjerrega-
ard Agerholm er begge 17 år gamle og går på 
EUX på teknisk skole i Silkeborg. Andreas vil 
være elektriker og Emil tømrer. I hvert fald nu 
og her. Begge kunne godt tænke sig at læse 
videre efter et par år på arbejdsmarkedet i 
deres respektive fag.

Andreas Takibo Kaspersen blev i folkesko-
len anbefalet at tage videre på det klassiske 
gymnasium, fordi han havde gode karakterer.

Han ærgrer sig over normen med, at gym-
nasiet er det eneste rigtige, hvis man er fag-
ligt dygtig.

- Jeg har altid gerne også villet bruge mine 
hænder og ikke bare sidde stille med en bog 

hele tiden. Derfor er EUX det perfekte for mig. 
Da jeg første gang hørte om det i 10. klasse, 
vidste jeg, at det var det, jeg skulle.

- Når jeg er færdig som elektriker, tror jeg, 
jeg skal arbejde et år eller to, for lige at se, 
hvordan det er. Og så tror jeg, at jeg vil læse 
videre. Præcis til hvad, ved jeg ikke endnu, 
siger Andreas, der er rigtig glad for at gå på 
uddannelsen indtil videre.  

Emil Bjerregaard Agerholm var modsat 
Andreas meget i tvivl, om han i stedet skulle 
vælge en almindelig EUD, der er håndvær-
keruddannelsen alene. Han er tilfreds med 
at have valgt EUX. 

- Det her er bestemt hårdere, men jeg har 
ikke fortrudt. Jeg valgte uddannelsen, fordi 
jeg havde mod på mere skole. Jeg har altid 

drømt om at blive andet end tømrer, siger 
Emil. 

Først er det dog det, han bliver, og som 
nyslået tømrer er hans plan at komme ud at 
rejse. Nærmere betegnet vil Emil til USA.

- Det kunne simpelthen være så spæn-
dende. Jeg vil gerne se noget af  verden og 
forbedre mit engelske, samtidig med, at jeg 
arbejder i tømrerfaget, siger Emil.

Han har drøftet planerne med lærerne, og 
mulighederne for praktik i det amerikanske 
er også til stede.

- Men nu skal jeg først lige have mit kø-
rekort. Jeg begynder at tage køretimer lige 
om lidt. Det glæder jeg mig til, siger Emil 
Bjerregaard Agerholm.
 

Verden ligger åben for Andreas og Emil

Julie Marie Skov Madsen vil være gastronom, Tobias Stenvang Hansen (i overalls) vil være mekaniker. Begge læser EUD. Emil Bjerregaard Agerholm (i gult) og Andreas Takibo Kaspersen 
læser EUX, og vil være henholdsvis tømrer og elektriker. Alle er de 17 år. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Andreas og Emil er begge 17 år og læser EUX på teknisk skole. Det betyder, at 
de får en håndværksmæssig uddannelse og en studentereksamen samtidig

Jeg vil gerne se 
noget af verden 
og forbedre 
mit engelske, 
samtidig med, 
at jeg arbejder i 
tømrerfaget
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Én lå i sygesengen, og to stod ved siden af  
sengen - klar til at skifte den syges kateter. 

De studerende på social- og sundhedassi-
stentuddannelsen i Silkeborg havde gang i 
en praktisk time, hvor de lærte, hvordan man 
behandler forskellige typer patienter

En af  de studerende er 25-årige Louise 
Brogaard, der i november begyndte på drøm-
meuddannelsen.

- Jeg kan virkelig mærke, at jeg har fundet 
den rette hylde. Det fandt jeg ud af, da jeg 
med min hjælper-uddannelse fik et vikariat 
på Funder Plejecenter som aftenvagt, siger 
Louise Brogaard.

Hun savnede ansvar, så hun besluttede at 
bygge oven på sin hjælperuddannelse.

Hun studerer på den gamle ordning, hvor 
hjælperuddannelsen skulle være i hus, inden 
assistenten kunne påbegyndes. 

Det gør ikke så meget mener Louise Bro-
gaard, for hun samler erfaring til at nå drøm-
mejobbet.

- Hvis jeg ikke havde haft hjælperen, tror 

jeg, jeg ville have manglet den praktiske del 
derfra. For ved at have hjælperen i mente kan 
jeg koble noget på assistenten, som jeg ellers 
ikke kunne, fortæller Louise Brogaard.

I fars fodspor

Louise Brogaard er glad for at gå på uddan-
nelsen, for hun lærer en masse praktisk. 

Men det er specielt praktikperioderne, hun 
glæder sig til. Og især den anden, hvor det 
gælder psykiatrien.

- Jeg håber, jeg kan komme på et misbrugs-
center eller botilbud, hvor jeg kan få erfaring 
med at arbejde med de udsatte, siger Louise 
Brogaard. 

Når hun er færdig med sin uddannelse, 
drømmer hun nemlig om at arbejde med 
udsatte som narkomaner, alkoholikere og 
hjemløse på eksempelvis et aktivitetscenter, 
herberg, værested eller en varmestue. 

- Jeg er vokset op med udsatte gennem 
min fars arbejde som leder af  varmestuen 
i Silkeborg, så efter at have været så tæt på 
dem i så mange år, siger den type mennesker 
mig rigtig meget, fortæller Louise Brogaard.

Vejen til de udsatte

Louise Brogaard har været i gang på sosu-assistent uddannelsen siden november 2016. 
Her ses hun sammen med to klassekammerater i gang med en øvelse, som skal forberede 
dem på den virkelige verden. Fra venstre, Louise Brogaard, i sengen Mette Krabsen Hansen 
og til højre Lykke Brunhøj. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Den 1. februar begynder 
det første hold af 
studerende, som 
kan tage social- og 
sundhedsassistent-
uddannelsen direkte 
efter grundforløb 2.
Foto: Jakob Stigsen 
Andersen

- Jeg er sikker på, det her er drømmeuddannelsen, for så kan jeg komme til 
at arbejde med udsatte mennesker, siger Louise Brogaard 
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Det har længe været sådan, at man skal være 
social- og sundhedshjælper, SSH, inden man 
kan studere til social- og sundhedsassistent, 
SSA.

Sådan er det ikke længere.
- Nu skal man kun læse SSH’en, hvis man 

virkelig vil være hjælper, og ellers skal man 
tage SSA’en, som er blevet gjort skarpere, 
fortæller uddannelseschef  på sosu-skolen i 
Silkeborg, Karen Brix.

Man skal fortsat afslutte grundforløb 2 og 
have en elevplads hos enten Skanderborg, 
Silkeborg, Favrskov eller Region Midtjylland 
for at begynde på SSA’en.

Den nye ordning er besluttet af  kommu-
nerne, regionerne, fagforeningen FOA og  
undervisningsministeriet i forbindelse med 
en tilpasning af  de kompetencebehov, der er 
for en assistent.

Mere sygepleje

Der er lige så meget at lære på den nye ud-
dannelse, og derfor forbliver uddannelsens 
længde den samme, som hvis man også skul-
le have hjælperuddannelsen. Det betyder, at 
SSA fremover vil tage to år, ni måneder og 
tre uger at gennemføre.

Uddannelsen er bygget op omkring det 
nære område, psykiatrien, sygehuset og det 
mere komplicerede patientsamarbejde. Og 

for alle gælder, at der indgår et praktikforløb.
Den begynder ved det nære, hvor viden fra 

SSH bliver inddraget.
- De studerende har brug for noget af  

den viden, man får på hjælperuddannelsen. 
Derfor er uddannelsen opbygget, så man be-
gynder med nogenlunde de samme arbejds-
områder som på SSH, fortæller Karen Brix.

Det er rettet mod de kompetencer, man 
skal have, når man arbejder som social- og 
sundhedsassistent.

Store forventninger

- Jeg er meget positiv over den nye ordning. 
Jeg tror, at det kan være med til at give ud-
dannelsen en højere status, at man nu kan 

blive assistent via egen uddannelse, fortæller 
Karen Brix.

Uddannelseschefen tror også på større 
tilgang. 

Hun forventer, at skolen optager omkring 
25 procent flere studerende til SSA’en, mens 
optaget af  studerende til SSH’en vil falde med 
en tredjedel. 

I øjeblikket er Social- og Sundhedsskolen 
dog udfordret, fordi skolen ikke har nok på 
grundforløb 2, som er berettiget til at be-
gynde på assistentuddannelsen. 

Alligevel forventer Social- og Sundheds-
skolen at optage omkring 100 studerende 
årligt fordelt på fire hold med start i februar, 
maj, august og november.
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Bedre sosu-assistenter 
med ny uddannelse

AF KATRINE FRIIS PEDERSEN kfp@mja.dk

1. februar begynder første hold med om-
kring 25 studerende på den nye social- og 
sundhedsassistentuddannelse på skolen 
i Silkeborg. 

Heriblandt 20-årige Thilde Niebuhr og 
20-årige Cecilie Boris, der begge forven-
ter, at der bliver nok at se til, når det hele 
samles i én uddannelse.

- Jeg tror, det bliver et stort spring, at 
vi går direkte fra grundforløb 2 til as-
sistenten, fortæller Thilde Niebuhr.

Men hun glæder sig til at begynde. Og 
til at få mere erfaring.

- Jeg var afløser på et plejecenter i 
Them, hvor der ikke gik mere end to 
uger, før jeg var sikker på, at jeg skal 
være assistent. Så jeg kommer til at 
arbejde hårdt for det, fortæller Thilde 
Niebuhr.

Også klassekammeraten Cecilie Boris 
er klar til at arbejde effektivt på uddan-
nelsen, for det stopper ikke for hende 
efter assistent-uddannelsen.

- Efter vores praktik på grundforløb 
2, fandt jeg for alvor ud af, at jeg vil 
arbejde med mennesker. Men jeg kunne 
godt tænke mig at uddanne mig videre 
til sygeplejerske senere, fortæller hun.

Det kræver hårdt arbejde

Thilde Niebuhr og 
Cecilie Boris er del af 
det første hold, der 
begynder på social- og 
sundhedsassistenten 
direkte efter grundforløb 2.  
Foto: Jakob Stigsen 
Andersen

Thilde Niebuhr og Cecilie Boris er slet ikke i tvivl 
om, at de vil arbejde med mennesker i fremtiden

Nu skal sosu-assistenter ikke først uddannes som hjælper. Det gør assistenterne 
mere kvalificerede, mener uddannelseschef på sosu-skolen i Silkeborg

HTX Silkeborg
Cool studieretninger
Trendy fag
Awesome venner

Vil du udvikle nye apps, sociale medier 

eller interaktive oplevelser? 

Fascineres du af fysiske fænomener, naturens 

mysterier eller teknologisk trendspotting?

Er du fremtidens problemløser inden for miljø, 

sundhed eller teknologi?

Husk!!!  
Vi holder INFOAFTEN 

d. 6. februar 
kl. 19 - 21

Læs mere på tss.dk

Husk - det handler om meget mere end håndværk, og først 
efter 20 uger skal du vælge din uddannelsesretning.

Tilmeld dig inden d. 1. marts 2017 på optagelse.dk
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