
Grundforløb plus

 Er du i tvivl om,    
 hvilken uddannelse    

 du skal vælge ?
Så få afklaring på 10 uger



Grundforløb plus er til dig, der gerne vil begynde på en erhvervsuddannelse, men er lidt 
i tvivl om, hvilken retning du vil gå.

Grundforløb plus kan også hjælpe dig, hvis du har brug for at blive klar til at gennemføre 
din uddannelse. På Grundforløb plus får du 10 uger med opkvalificering, vejledning og 
introduktion til flere fag samt mulighed for at komme i praktik. 

Derfor vil du få opkvalificeret dine almene og erhvervsfaglige kompetencer, så du er klar 
til at starte på erhvervsuddannelsens Grundforløb 2.

Grundforløb plus er for dig, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Social og 
Sundhedsskolen

Hvad er 
Grundforløb Plus

Vil du gerne arbejde med mennesker, 
og overvejer du en sundhedsfagligud-
dannelse? 
Grundforløb plus ”Omsorg, sundhed 
og pædagogik” giver dig mulighed for 
at blive klogere på arbejdet inden for 
social og sundhedsområdet og finde 
ud af, om det er din 
karrierevej. 

Du vil igennem praktiske øvelser og 
teori blive klogere på arbejdet med 
ældre og syge. 

Sammen med resten af klassen vil du 
bl.a. arbejde med kommunikation og 
samarbejde, arbejdspladskultur og 
professionel omsorg.

Undervisning vil foregå på Social og 
Sundhedsskolen FVH’s afdeling på 
Tvedvej 7. Her har vi både almindelige 
undervisningslokaler og en plejestue, 
som er indrettet med senge og andet 
udstyr.

Med en uddannelse på Social og 
Sundhedsskolen kan du få arbejde på 
plejecenter, psykiatrien eller sygehus 
eller du kan vælge at læse videre til 
sygeplejerske, pædagog m.m.

Kontakt: Helle Mølgaard Nielsen 
Tlf. 40 24 22 02

Med Grundforløb plus kan du

● Komme i praktik og dermed få bedre        
   mulighed for at vurdere, om faget er 
   noget for dig.

● Få mulighed for at modtage SU.

● Blive realkompetencevurderet, så dine  
   muligheder afdækkes bedst muligt.

● Opnå kompetencer i almenfaglige   
    fag, så du vil få en nemmere opstart  
    på Grundforløb 2.

● Opnå adgang til Grundforløb 2.

Ansøgningsfrist d. 1.4 - opstart d. 14.4 - slut d. 26.6.



HANSENBERG

 
Niels Peter Hansen
Skolechef, Organia
Tlf. 79 32 02 60

Kirsten Grosen Poulsen
Skolechef, Vitia
Tlf. 79 32 03 47

Ansøgningsfrist d. 2.3 - opstart d. 14.4 - slut d. 26.6.

Mad, sundhed, dyr og gartneri
Drømmer du om et spændende og praksisnært uddannelsesforløb, hvor du arbejder 
med dyr, sundhed og lækker mad? I vil bl.a. komme til at åbne jeres egen frokostcafé. I 
caféen arbejder vi b.la. med kendskab til årstidens råvarer, gæstebetjening mm. Du vil få 
mulighed for at arbejde i og med forskellige former for dyrehold, eksempelvis køer, heste 
og zoologiske, du vil få kendskab til dyrenes sundhed og velvære. Du får lov til at dyrke 
forskellige planter, der kan bruges som fødevarer eller som foder til dyrene.

Digitale medier og visuel kommunikation
Du vil blive undervist i grafiske programmer, f.eks. InDesign, Illustrator, Photoshop og 
Animate, og du opbygger viden om og forståelse for typografi, visuel kommunikation, 
vektorgrafik og billedbehandling samt produktionsforståelse.

Forløbet indeholder også undervisning i digital kommunikation, fx apps, video, it og 
webdesign.
Du får mulighed for at arbejde med 3D, programmering og virtual reality.
Du bliver styrket i dit uddannelsesvalg, da forløbet også peger mod webudvikleruddan-
nelsen samt data- og kommunikationsuddannelsen.
  

Tømrer, mekaniker, elektriker, VVS’er eller smed?
I projektet Byggeri kommer du med på en rejse, hvor du oplever alle faser af et bygge- 
eller konstruktionsprojekt. Du vil møde arbejdsrutiner, som er typiske for såvel tømrere 
som smede.

I projektet Transport vil du møde opgaver, som relaterer til mekaniker-, vejgodstrans-
port- samt lager- og terminaluddannelsen. Du kommer f.eks. til at arbejde med de grund-
læggende begreber i forhold til opbygningen af forskellige køretøjer.

I projektet Energi vil du møde opgaver, som relaterer til elektriker- og VVS-energiuddan-
nelsen. Du kommer f.eks.  til at arbejde med nogle af de mest anvendte komponenter i 
et hus inden for el og VVS.

Kontakt:
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Butik og e-handel
Butik og e-handel er for dig, som vil arbejde i detailbranchen. Med Butik og e-handel 
bliver du hurtigt styrket til at kunne indgå i en omskiftelig hverdag. Både i fysiske 
og online butikker

Business to business
Business to business er for dig, som vil arbejde med handel mellem virksomheder. Med 
Business to business lærer du om købmandskab, og får indsigt i salg og køb af varer, 
ydelser og services virksomheder imellem.

Receptionist
Receptionist er for dig, der altid vil give gæsterne en personlig og nærværende betjening 
– med et smil på læben, så gæsterne får en god oplevelse. Med en EUD Receptionist 
bliver du styrket til at løse de mange forskellige typer af opgaver, der kræves som recep-
tionist på et hotel eller et konferencested.

Administration og ledelse
Administration og ledelse giver dig indsigt i og viden om administration, økonomi og 
ledelse. Retningen kræver en EUX-business og er for dig, som ønsker er målrettet en 
karriere inden for kontor i private og offentlige virksomheder

International Business College

Anne-Dorthe Nissen
Studievejleder
Tlf. 72 24 16 82

IBC

Kontakt:
Lars Kosmos
Studievejleder
Tlf. 72 24 16 82

Hvad gør jeg nu?

Jeg har, det der skal til, for at starte på GF+ :

● Har et karaktergennemsnit på 2 i dansk og matematik.

● Ingen ungdomsuddannelse.

● Har været ude af skolen i mindst 2 år.

● Har påbegyndt GF2 men ikke gennemført.

Så skal du tilmelde dig via optagelse.dk

1. Åben optagelse.dk, log på med Nemid, tryk på den grønne bjælke: 
    Søg ungdomsuddannelse/10. kl.
2. Tjek at dine personlige data er korrekte; e mail adresse og mobil nr. – tryk Gem

3. Udfyld siden: Ansøgning – Baggrund, tryk Gem og klik på pilen nederst i billedet

 4.Udfyld siden: Ansøgning – Uddannelsesønsker.

Jeg vil rigtig gerne i gang, men... 

● Mit karaktergennemsnit er ikke højt nok.
● Er lidt usikker på hvilken vej jeg kan gå.

Så skal du henvende dig i Ungecenter Kolding, hvor vi kan hjælpe dig med:

● At blive klar til GF+ via et forløb over 7 uger på FGU, Kolding. Opstart d.17.2.
● Vejledning, hvis du bare gerne vil i gang med at arbejde.

Ungecenter Kolding tlf. 79 79 29 00.



GF+ 
Vejen til faglært 

Jeg har karakteren til at 
starte, men føler mig 
ikke klar.

Jeg bestod ikke med
karakteren 02.

Jeg har ikke lyst til 
uddannelse eller mulighed 
for at møde karakterkrav.

Deltag i 
studieforberedende 
forløb. 

Få et FGU forløb, der 
løfter din faglighed - så 
du kan prøve igen.

Vejen til ufaglært


