AKTIVITETER FOR
GRUNDSKOLEELEVER
- målrettet elever i 7.-10. klasse
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ET OPLAGT SAMARBEJDE
3 MÅLRETTEDE AKTIVITETER FOR ELEVER I 7. - 9. KLASSE
På Aalborg Handelsskoles EUD Business og EUX Business deltager vi
rigtig gerne i undervisningsforløb med
grundskoler – og vi har stor erfaring med
flere spændende forløb.
Vores tre målrettede forløb er med til
at give eleverne i grundskolen kendskab
til erhvervsuddannelserne, og samtidig
giver de også andre fordele for jer som
grundskole:
• Mulighed for at supplere den daglige
undervisning med nye teknologiske
læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde.
• Velegnet som indhold eller supplement
i forbindelse med “Uddannelse og job”aktiviteter
• Grundskolelærerne vil få et endnu
bedre kendskab til de kompetencer,
der opnås på en erhvervsuddannelse.
• Grundskoleeleverne vil opdage, hvordan uddannelse flytter deres kompetencer.
• Mulighed for at vores elever inddrages i
undervisningen som sparringspartnere
for grundskoleeleverne.
• Netværksdannelse mellem jeres lærere
i grundskolen og vores undervisere.

www.ah.dk

OM AKTIVITETERNE
Aktiviteterne tager udgangspunkt i grundskoleelevernes behov og de emner, som
de beskæftiger sig med i den daglige
undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbet sig fra traditionelle brobygningsforløb.
Alle undervisningsforløb planlægges i et
tæt samarbejde mellem jer som grundskole og vores undervisere. Det betyder, at forløbene bliver relevante og
nærværende for eleverne, hvilket fremmer engagementet og motivation for
deltagelse.
Udover de tre aktiviteter i dette hæfte, så
har grundskoleeleverne også mulighed
for at møde EUD Business og EUX Business i forbindelse med fx DM i skills for 8.
klasser og forskellige brobygningsforløb.
Læs mere om disse aktiviteter på s. 12.
ØKONOMI
Hvad angår det økonomiske aspekt ifm.
hæftets tre aktiviteter (på s. 6, 8 og 9), afholder vi alle udgifter til egne undervisere
under forudsætning af, at grundskolens
lærere deltager i aktiviteten.
Vi håber, at I finder tilbuddene attraktive.

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLELEVER
• Købmand for en dag (innovation)
• EUX Business for en dag
• Business - talentforløb
Læs mere om aktiviteterne på de næste
sider.

FÅ MERE
AT VIDE!
Vil du vide mere om de tre forløb
målrettet grundskoleelever? Kontakt handelslærer Lars Møller
Lars Møller
Tlf. 2070 0585
larm@ah.dk

FAKTA OM FORLØBET
MÅLGRUPPE
For 8. klasse. (I enkelte tilfælde
kan der også laves forløb for 7. og
9. klasser).
FORLØBETS VARIGHED
Forløbet afholdes tirsdage og
varer ca. 6 timer (kl. 8.10 – 14.10)
STED
Købmand for en dag foregår på
egen skole.
HVEM STÅR BAG GENNEMFØRELSEN?
Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser (gerne i tæt samarbejde med grundskolens lærere).
KONTAKTPERSON
Handelslærer Lars Møller
larm@ah.dk
Tlf. 2070 0585
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KØBMAND FOR EN DAG (innovation)
- Prøv kræfter med opstart af egen virksomhed
‘Købmand for en dag’ er en spændende innovationsdag, som tilbydes 8.
klassetrin i grundskolen.
Her skal eleverne i grupper finde navn
og slogan til en nystartet virksomhed,
de skal tegne logo, lave plakater og
besætte stillingerne som henholdsvis
salgs-, innovations-, markedsføringsog økonomidirektør. De skal udtænke
et nyt produkt og markedsføringen af
samme, de skal udforme en reklame
og lave gode salgstaler. Kort sagt en
masse spændende opgaver, som tager
udgangspunkt i det at opstarte egen
virksomhed. Eleverne får hele tiden
nye deadlines ift. de nye opgaver, som
selvfølgelig skal overholdes.

Efter hver enkeltopgave uddeles der
point, som påvirker aktiekursen i virksomheden, og eleverne kan på den
måde følge med i, hvor godt de klarer
sig.
PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER
Målet med ‘Købmand for en dag’ er at
præsentere eleverne for en sjov og anderledes undervisning, hvor der sættes
skub i de kreative tanker og gode idéer.
Over 50 grundskoler har allerede
stiftet bekendtskab med ‘Købmand
for en dag’, som nu har kørt i 4 år, og
som er et attraktivt tilbud, hvis man vil
prøve kræfter med livet som iværksætter.

Aktiviteter målrettet grundskoleelever

FAKTA OM FORLØBET
MÅLGRUPPE
For 9. klasse.
FORLØBETS VARIGHED
Forløbet afholdes torsdage og
varer ca. 6 timer (kl. 8.10 – 14.10)
STED
Business for en dag foregår på
egen skole.
HVEM STÅR BAG GENNEMFØRELSEN?
Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser (gerne i tæt samarbejde med grundskolens lærere).
KONTAKTPERSON
Handelslærer Lars Møller
larm@ah.dk
Tlf. 2070 0585

EUX BUSINESS FOR EN DAG
- Få indblik i nye spændende fagområder
Eleverne vil på forløbet ’EUX Business
for en dag’ stifte bekendtskab med
en række nye fagområder såsom erhvervsøkonomi (resultatopgørelse),
privatøkonomi, indkøb, målgrupper,
kommunikation og markedsføring,
Målet er at give eleverne en større viden om de enkelte områder og samtidig sætte fokus på elevernes evne til at
samarbejde. Forløbet er lavet specielt
for grundskolernes 9. klasser.
Eleverne inddeles i hold, hvor de skal
starte og drive et Storcenter. Storcentret har både kontor-, handel- og detail
virksomheder, hvilket giver mulighed
for at udfordre eleverne på de områder, vi underviser eleverne i på EUD
og EUX.

godt den er klaret. Når alle opgaverne
er løst, kåres det hold, som samlet set
har klaret sig bedst.
PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER
Opgaverne tager primært udgangspunkt i teorien fra de fagområder, der
undervises i på EUX Business, men
også begreber som eleverne kender
fra grundskolen, vil blive inddraget. Opgaverne er meget praksisnære, så de
understøtter elevernes lyst til at lære
og forstå de emner, der arbejdes med.
Samarbejde, konkurrence og deadlines
er tænkt ind i forløbet, da vi har erfaring med, at dette virker motiverende
og er medvirkende til at fastholde elevernes fokus.

Efter hver afsluttet opgave vil grupperne og resultatet blive bedømt, hvor
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Aktiviteter målrettet grundskoleelever

FAKTA OM FORLØBET
MÅLGRUPPE
For særligt udvalgte elever i 9.
klasse
FORLØBETS VARIGHED
ca. 10 onsdage fra kl. 14.00-16.00.

BUSINESS - TALENTFORLØB
- Målrettet forløb for udvalgte elever i 9. klasse
Business-Talentforløbet er målrettet 9.
klasses elever, som er særligt udvalgt
af deres klasselærer. Her fokuserer vi
på at øge mulighederne for de elever,
der ønsker at lære mere og som efterspørger en større viden og kendskab
til EUD/EUX Business. Motivation, engagement og lyst til at stifte bekendtskab med nogle af de områder, vi arbejder med på erhvervsuddannelserne,
ligger derfor til grund for udvælgelsen
af de enkelte elever på dette forløb.
I forløbet skal eleverne i grupper à tre
oprette og drive en simuleret virksomhed. Her kommer de både til at berøre
emner inden for handel- og kontorområdet, og eleverne får samtidig mulighed for at prøve kræfter med mange
forskellige og praksisnære problemstillinger. Udover at skulle udarbejde
virksomhedens identitet – herunder
www.ah.dk

navn, slogan og logo, så får eleverne
også opgaver inden for køb og salg,
korrespondance (virksomhedsbreve),
økonomi, lagerstyring samt marketing
og PR. Business-Talentforløbet koordineres og gennemføres i samarbejde
med UngAalborg. Det betyder, at de
udvalgte elever indstilles til en netværkskoordinator fra UngAalborg, som
herefter sammensætter holdene.
PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER
Forløbet åbner op for en fantastisk
mulighed for at kombinere ”spilsituationer” med praksisnære øvelser, som
giver indsigt i nye fagområder og erhvervsrelateret viden. De mange øvelser er med til at gøre læringen mere
virkelighedsnær, og samtidig fremmer
forløbet elevernes evne til at samarbejde i grupper.

STED
Forløbet afholdes hos Aalborg
Handelsskoles Erhvervsuddannelser - Strandvejen/Langagervej.
HVEM STÅR BAG GENNEMFØRELSEN?
Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser
KONTAKTPERSON
Koordinator:
Anders Møller (UngAalborg)
andersmoller1976@gmail.com
Tlf. 3199 0421
KONTAKTPERSON
Handelslærer Lars Møller
larm@ah.dk
Tlf. 2070 0585
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EUD Business / EUX Business

TILMELD JER EN AKTIVITET
- Vi har også et forløb målrettet jeres skole
VORES ADRESSER
ERHVERVSUDDANNELSER
STRANDVEJEN
Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630
ERHVERVSUDDANNELSER
LANGAGERVEJ
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9936 4750
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På EUD Business og EUX Business vil
vi rigtig gerne indgå i et tæt samarbejde med jer som grundskole. Og det er
både enkelt og let at indgå et samarbejde. Proceduren er:
1.

Kontakt handelslærer Lars Møller

2. Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer og i forhold til jeres
undervisning
3. Aktiviteten gennemføres - enten
hos jer eller hos os.
Vi glæder os til at lave et spændende
aktivitetsforløb sammen med jer.
ØKONOMI
Vi afholder alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at jeres
lærere deltager i aktiviteten.

TIDSPUNKT FOR AKTIVITERNE
For at kunne lave det bedste forløb
for jeres elever og af hensyn til vores
bemanding, vil vi opfordre til, at forløbene bliver lagt i perioden:
9.-10. KLASSE

7.-8. KLASSE

d. 1/9 2016 til
d. 16/12 2016

d. 1/9 2016 til
d. 17/2 2017

FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET
Afhængig af interesse og tilslutning
til aktiviteterne kan vi være nødt til at
sætte en begrænsning på antallet af
udbud. Kontakt os derfor allerede i dag
- aktiviterne vil blive reserveret efter
først-til-mølle princippet!

Aktiviteter målrettet grundskoleelever

EUD Business / EUX Business

KONTAKTINFORMATIONER
- Kontakt os for at høre mere om aktiviteterne
KONTAKTPERSON
AKTIVITETER

EUD BUSINESS OG
EUX BUSINESS

VIDSTE
DU AT...
... du kan chatte med skolens
studievejledere via skolens
hjemmeside - ah.dk?

Handelslærer
LARS MØLLER
larm@ah.dk
Tlf. 2070 0585

www.ah.dk

Uddannelseschef
OLE BRØNER ERVOLDER
oler@ah.dk
Tlf. 2710 5907

Her kan du stille spørgsmål om
uddannelserne, fag, karrieremuligheder og meget mere.
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EUD Business / EUX Business

OPLEV ERHVERVSUDDANNELSERNE
PLANLAGTE AKTIVITETER FOR ELEVER I 8.-10. KLASSE
For elever i 8.-10. klasse er der flere muligheder for at opleve EUD Business og
EUX Business. Nogle af forløbene kan
eleverne selv tilmelde sig - andre forløb
bliver eleverne visiteret til.
ET SUS I MAVEN - FÅRUP
(BROBYGNING - UDVALGTE ELEVER I
9. KLASSE)
I 9. klasse har udvalgte elever mulighed
for at tilmelde sig dette brobygningsforløb via brobygning.net. Forløbet består
af 2-3 spændende dage, hvor der sættes
fokus på virksomheden Fårup Sommerland. Her vil eleverne komme helt tæt på
fag inden for områderne butik, handel og
event - med fokus på at introducere dem
for specielt EUD Business-uddannelsen.
Konkret vil eleverne få stillet en opgave
som lyder, at de skal finde et navn og
slogan til en ny attraktion i forlystelsesparken. Derudover skal de udarbejde en
souvenirbutik, arbejde med sortiment og
målgrupper, fremstille markedsføringsmaterialer, lave en præsentation af konceptet m.m. Dagene vil indeholde både
små faglige oplæg og praktiske opgaver.
I løbet af brobygningen vil eleverne møde
flere af skolens lærere. De vil desuden få
mulighed for at stille spørgsmål om uddannelsen til både nuværende elever og
skolens studievejledere.
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DYK NED I EN KONCERN - COOP
(BROBYGNING - ELEVER I 10. KLASSE)
Elever i 10. klasse har mulighed for at
opleve EUD Business og EUX Business
inden for områderne butik, handel og
event. Det sker som et led i brobygning,
som eleverne har mulighed for at tilmelde
sig via brobygning.net.

ZOOM IN AT THE ZOO
(FOR ELEVER I 10. KLASSE PÅ EUD10)
For de elever i 10. klasse, der har valgt et
eud10-forløb, er der sammensat et specielt brobygningsforløb, der løber over
flere uger. Forløbet tilmeldes via brobygning.net og har til formål at styrke eleverne i deres valg af uddannelse.

Gennem 2-3 dage kommer eleverne til
at arbejde med COOP, der er kendt for
sine dagligvareforretninger som Fakta,
Kvickly og Superbrugsen. Eleverne vil få
en introduktion til COOP som koncern
- herunder hvordan butikkerne hænger
sammen, deres logistik, budgetter, prissætning, markedsføring m.m.

I løbet af 4 uger skal eleverne to dage om
ugen arbejde med en problemstilling fra
en kendt virksomhed - nemlig Aalborg
Zoo. Her skal de komme med forslag til et
nyt koncept for restauranterne i Zoo, så
de besøgende får en større helhedsoplevelse. Det betyder, at både servering og
indretning skal være original og autentisk.

Undervisningen vil kombinere teori og
praksis. Eleverne vil bl.a. få små faglige
oplæg inden for fag som erhvervsøkonomi, it, matematik, organisation og
afsætning. Samtidig vil der være praktiske
opgaver med fokus på COOP, så eleverne
kan se, hvordan fagene kan bruges i praksis.

Eleverne kommer både teoretisk og
praktisk til at arbejde med navn, logo og
maskot til restauranten, indretning, dresscode for personale, sammensætning og
prissætning af sortiment m.m. Opgaverne
suppleres med små faglige oplæg inden
for fx erhvervsøkonomi, it og afsætning.

Eleverne vil i forløbet møde nogle af de
lærere, som er tilknyttet de to erhvervsuddannelser. Derudover vil både nuværende
elever og studievejledere kunne svare på
spørgsmål vedr. de to uddannelser.

På forløbet kommer eleverne til at møde
både undervisere, nuværende elever og
studievejledere, som alle vil kunne fortælle
mere om erhvervsuddannelserne, og de
efterfølgende karrieremuligheder.

Aktiviteter målrettet grundskoleelever

EUD Business / EUX Business

SKILLS STAFET
(FOR UDVALGTE 8. KLASSER)
Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser deltager i Skills stafetten, hvor vi
byder udvalgte 8. klasser velkommen på
Aalborg Handelsskole. Klasserne vil være
udvalgt på forhånd af de lokale UU-centre
og arrangementet finder sted flere gange
i løbet af ugerne 36/37 2016.
Til Skills stafetten vil eleverne deltage i en
stafet, som indeholder opgaver fra de forskellige erhvervsuddannelser. Opgaverne
løses på tid, og den elevgruppe, der får
den bedste tid, går videre til den nationale Skills stafet.
Til Skills stafetten vil eleverne få en generel introduktion til erhvervsuddannelserne, og de karrieremuligheder, som
uddannelserne fører til. På Aalborg
Handelsskole vil eleverne desuden blive
præsenteret for nogle af de merkantile
fag.

BUSINESS OG KARNEVAL
(FOR UDVALGTE ELEVER I 8. KLASSE)
Dette 14 dages forløb er målrettet udvalgte elever i 8. klasse. For at deltage i forløbet skal eleven visiteres af en UU-vejleder.
Forløbet er et spændende praksisorienteret forløb, hvor eleverne arbejder med
forskellige merkantile kompetencer.
Matematik og dansk vil desuden være en
naturlig del af forløbet.
Temaet for de 14 dage er ‘Business og
Karneval’. Her skal eleverne arbejde med
salg og udstilling af karnevalskostumer
og tilbehør. Eleverne skal bl.a. finde
målgruppe, udregne salgspriser, lave
markedsføringsmaterialer og udstillinger.
Undervejs besøger eleverne butikker i
Aalborg Centrum, ligesom de vil komme
til at møde elever, der allerede er i gang
med en merkantil erhvervsuddannelse.
Målet med forløbet er at hjælpe eleverne
til en nærmere afklaring af deres uddannelsesvalg. Vi vil derfor under forløbet
bevidstgøre eleverne omkring egne styrker og talenter - en indsigt de vil kunne
anvende i deres fremtidige valg af uddannelse.
Som afslutning på forløbet inviteres
forældre og andre interesserede ind på
skolen for at se elevernes arbejde.

www.ah.dk
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Gør det
virkeligt
UDDANNELSEN BYDER PÅ
TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR
JOB SOM:
•
•
•
•
•
•
•
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Eventkoordinator
Handelsassistent
Indkøber
Logistikassistent
Sælger
Dekoratør
Salgsassistent i butik (fx
sportsbutik, tøjbutik, kolonial,
isenkræmmer, trælast, radio/
TV etc.)

EUD BUSINESS
- Den hurtige vej til erhvervslivet
EUD Business er for elever, der
brænder for at komme ud i virkeligheden, og som har stor interesse inden for service, butik og handel. Efter
bare ét år er de klar til en elevplads i
erhvervslivet, og efter tre år er de færdiguddannet.
Med en EUD Business får eleverne en
uddannelse, der stiller skarpt på deres
evner og det, de brænder for at arbejde med - allerede mens de går på skolen. Her er der fokus på det praktiske,
og uddannelsen giver mulighed for at
vælge netop de fag, de er særligt interesserede i.

På EUD Business kan eleverne
specialisere dig inden for:
• Butik og E-handel
• Business to Business

Adgangskrav
Eleverne skal have mindst 02 i fagene
dansk og matematik fra folkeskolens
9. eller 10. klasse for at kunne søge om
optagelse.

Aktiviteter målrettet grundskoleelever

EUX BUSINESS
- Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag
Det, eleverne drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. En
EUX Business åbner elevernes fremtid,
hvad enten de vil have en erhvervskarriere i en virksomhed eller læse videre.
Med EUX Business skal de ikke vælge
mellem en erhvervsuddannelse eller en
gymnasial eksamen - her kombinerer
de nemlig begge dele. Med uddannelsen har de mulighed for - på én gang at få en erhvervsuddannelse og generel
studiekompetence til videregående
uddannelser. EUX Business er meget
praksisnær, og afsluttes med et 2-årigt
praktikforløb i en virksomhed. Når
eleverne har afsluttet hovedforløbet
vil de både få et erhvervsuddannelsesbevis og et EUX bevis.

www.ah.dk

På EUX Business kan eleverne
specialisere dig inden for:
• Administration & Ledelse
• Handel & Ledelse
Adgangskrav
Eleverne skal have mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik fra
folkeskolens 9. eller 10. klasse for at
kunne søge om optagelse.

Fremtiden er
åben
UDDANNELSEN BYDER PÅ
TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR
OMRÅDER SOM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontor og administration
Advokat- eller lægesekretær
Butik/detail
Business to business
Salg og markedsføring
Revision og økonomi
Indkøb og logistik
Spedition og shipping
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Klar til fremtiden?

- få direkte adgang til erhvervsliv og videregående uddannelser
JOB
EKS
EM
PL

Designteknolog
E-designer

Lærer

Finansøkonom

EM

ER
PL
Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9936 4750
www.ah.dk

Videregåend
eu

r
to

Dekoratør
Eventkoordinator

Handelsassistent
Indkøber

Butikschef
Selvstændig
Sælger
med egen
butik/webshop

LER

JO
B
EK
S
AALBORG HANDELSSKOLE

Serviceøkonom

JO

Kontorleder

tik

Advokatsekretær

Ko
n

Kontorassistent

Multimediedesigner

Ha
n

Markedsføringsøkonom

EUX
EUD
BUSINESS BUSINESS

g bu

Journalist

å

udd.

Socialrådgiver

.

Logistikøkonom

de

Revisor

dd

lo

Politibetjent

Korte vider
eg

P
EM
KS
BE

Pædagog

en

JOBE
KSE
MP
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Handelsøkonom

de
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Erhvervsjurist
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