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Grundforløb og overgangskrav  
 

Grundforløb - Kontoruddannelsen 

GRUNDFORLØBETS 
LÆNGDE 

GRUNDFORLØB MED EUX 
Alle kontorelever skal have et gymnasialt ni-
veau for at starte på hovedforløbet. Grundfor-
løbet skal derfor gennemføres med et obliga-
torisk EUX-forløb. 

Overgangskravene fra grundforløbet skal op-
fyldes af både unge og voksne elever for at 
komme videre til det studierettede år, som af-
sluttes med et bevis for EUX 1. del. Beviset for 
EUX 1. del giver adgang til hovedforlø-
bet/praktikken. 

Elever, der allerede har en gymnasial eksa-
men, herunder f.eks. stx og hf, skal ikke gen-
nemføre EUX, men skal gennemføre et kor-
tere grundforløb. 

Voksne over 25 år følger særlige afkortede 
voksenforløb men skal også gennemføre 
EUX, medmindre de allerede har en gymna-
sial eksamen. Se nærmere på hjemmesiden 
om EUV. 
 

ELEVER FRA 9./10. 
KLASSE  

Grundforløbet (GF) er 
opdelt i GF1 og GF2 og 

varer 20 + 20 uger og ef-
terfølges af et studieår. 

 

ANDRE ELEVER 

Elever, der ikke kommer 
direkte fra 9./10. klasse, 
skal kun tage GF2, som 
varer 20 uger og efterføl-
ges af et studierettet år. 

 

HHX STUDENTER 

Elever med hhx bag-
grund begynder direkte 
på hovedforløbet (Gæl-

der fra og med 1. august 
2019). 

 

ANDRE STUDENTER  

Elever med en anden 
gymnasial eksamen end 
hhx har et grundforløb på 

5 uger.  

 

ELEVER OVER 25 ÅR 

Længden af de voksnes 
grundforløb varierer af-
hængigt af resultatet af 
deres realkompetence-

vurdering.  

På GF2 skal EUX- elever gennemføre følgende fag for at komme videre til det stu-
dierettede år, mens studenterne efter GF2 fortsætter direkte på hovedforløbet: 

 

Grundfagskrav og prøver EUX 
Studenter*  

(dog ikke hhx)  

Uddannelsesspecifikt 
fag for Kontor 

x x 

Grundforløbsprøve Bestået Bestået 

Grundfag 
Gennemsnit på 

2,0 
Gennemsnit på 

2,0 
Afsætning C x  
Dansk C x  

Engelsk C x  

Virksomhedsøkonomi C x x 

IT C x x 

Matematik C x  

Organisation C x  

Samfundsfag C x  

* Hvis man har en udenlandsk studentereksamen, skal man følge samme forløb som de øv-
rige studenter samt have gennemført Dansk eller et andet skandinavisk sprog på A-niveau 
eller gennemført studieprøven fra danskundervisning til voksne udlændinge. 
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