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Med virkeligheden i skole

EUX Business henvender sig til dig, der er ambitiøs og fag- 
ligt stærk, og som ønsker at holde mange fremtidsmulig- 
heder åbne. På Niels Brock tror vi på, at flere og flere unge 
og deres forældre får øjnene op for de fantastiske mulig- 
heder, en EUX-uddannelse giver. Derfor åbnede vi i 2019 et 
EUX-gymnasium på Nørre Voldgade, som er nabo til vores 
HHX-gymnasium Handelsgymnasiet Nørre Voldgade.

En EUX Business-uddannelse åbner mange døre til din 
fremtid. Tager du en fuld EUX Business (fire år i alt), bliver 
du uddannet inden for kontor, handel eller detail – samtidig 
med, at du får en erhvervsfaglig studentereksamen. Du 
kan altså både tage arbejde inden for din branche, og du 
kan holde muligheden åben for at søge ind på videregå-
ende uddannelse, hvis du senere ønsker det.

På EUX Business er undervisningen på et højt teoretisk 
niveau og samtidig er den tæt på virkeligheden. De fleste 
af vores undervisere kommer selv fra det private erhvervs-
liv, så når du har fag som afsætning, virksomhedsøkonomi      
og innovation, møder du undervisere, der selv har arbejdet 
med teorierne og ved, hvad de taler om.
 

På alle Niels Brock-uddannelser har vi et stort fokus på 
læring, faglighed og fordybelse. Det betyder, at der er klare 
rammer for både vores undervisning og vores sociale 
aktiviteter.

Vores udgangspunkt er, at Niels Brock er et lærested, ikke   
et værested. Men det skal være et rart lærested. Derfor 
holder vi traditionerne ved lige – på linje med vore øvrige 
gymnasier – som fx fredagscafé, fodboldstævner, fester, 
gallafester m.v. Og vi er stolte af både vores elevråd og 
festudvalg, som gør et virkelig godt stykke arbejde.

EUX Business er vejen for dig, der tager din uddannelse 
seriøst, er faglig sikker og som ønsker at møde nye kam- 
merater med samme ambition om at tage en uddannelse 
med mange muligheder.

Jeg håber, du bliver klogere på, om EUX Business er noget 
for dig

Venlig hilsen
Annemerete Esmark Thers, rektor på EUX-gymnasiet 
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EUX Business

EUX Business er en fireårig uddannelse, der er delt 
op i to års teoretisk undervisning og to års læretid i en 
virksomhed. Det kalder vi for henholdsvis EUX del 1 og 
EUX del 2.

EUX del 1 består af et års grundforløb og et års studie-
forberedende år. Herefter får du din EUX-hue på.

Efter de to års teoretisk undervisning, starter du på en 
læreplads i den virksomhed, hvor du uddanner dig –  
EUX del 2. Du kan søge læreplads inden for kontor- 
området (bl.a. administration, økonomi, spedition m.m.)  
og salg og indkøb (detail, butiksområdet og B2B).  
På salgsområdet kan du få en masse ansvar og spæn-
dende arbejdsopgaver i en ung alder.

Vi udbyder tre studieretninger på EUX Business – og lige 
gyldigt hvilken af dem, du vælger, giver de adgang til de 
samme fremtidsmuligheder:

EUX Business – den klassiske udgave for dig, der gerne    
vil arbejde med salg eller handel, stå i butik eller arbejde 
på kontor.

EUX Business Iværksætter – er for dig med de store 
iværksætterdrømme. 

EUX Business International – med et otte ugers  
studieophold i udlandet og en studietur undervejs.

LÆREPLADS

Du finder selv din læreplads, men vi gør, hvad vi kan for 
at hjælpe dig:

Du får lærepladspladssøgning som fag, vi arrangerer job- 
børs og speeddatingarrangementer, hvor du kan møde 
en masse spændende virksomheder, der søger elever, 
og vi har lærepladskonsulenter ansat, som formidler 
lærepladser, og som du altid kan tage en snak med. Vi er 
alle optaget af, at du får en læreplads og dermed under-
skriver en uddannelsesaftale mens du går hos os, og du 
skal derfor være indstillet på at det er en væsentlig del af 
det at gå hos os. 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

Med en EUX Business har du mulighed for at læse 
videre.

Med en fuld EUX Business (EUX del 1 + EUX del 2) kan 
du søge ind på lange videregående uddannelser.

Du kan også bruge EUX del 1 til at søge ind på korte 
og mellemlange videregående uddannelser, som fx 
erhvervsakademiuddannelser. Vi anbefaler dog, at du
tager en fuld EUX, inden du læser videre, da du får både 
uddannelse, erfaring og et godt netværk, som du kan 
trække erfaringer fra, hvis du senere vælger at komme 
tilbage på skolebænken.
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Ønsker du at arbejde i banker, forsikringsselskaber eller 
med ejendomshandel, kan du fx læse til finansøkonom, 
mens du som handelsøkonom får en endnu større viden 
om det at arbejde som salgsleder, indkøbschef eller 
salgskonsulent.

Du kan også søge ind på en professionsbachelor som fx 
administrationsbachelor eller tage en overbygning på din 
korte videregående uddannelse med en professionsba- 
chelor inden for fx international handel og markedsføring 
eller innovation og entreprenørskab. Eller du kan vælge 
at uddanne dig til Retail Manager.

ADGANGSKRAV

For at blive optaget på EUX Business skal du

• Være vurderet uddannelsesparat
• Have bestået folkeskolens afgangseksamen  

med et gennemsnit på mindst 02
• Dansk i 9. eller 10. klasse: bestået alle delprøver 

med et gennemsnit på mindst 02
• Matematik i 9. klasse: Bestået alle skriftlige  

delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Eller matematik i 10. klasse: Bestået de skriftlige og 

mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02
• Til en personlig samtale inden vi kan byde dig  

velkommen på Niels Brock
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Vores tre studieretninger
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EUX Business er for dig, der gerne vil have en erhvervs- 
faglig studentereksamen og som drømmer om at arbejde 
med salg eller handel, gerne vil stå i butik eller arbejde
på kontor. Vores EUX Business-elever er attraktive på 
arbejdsmarkedet, og du kan blandt andet få arbejde i mini- 
sterier og store danske virksomheder, når du er færdig.
Du får, som på de andre studieretninger, fag som afsæt- 
ning, virksomhedsøkonomi, informatik og organisation.
Fag, du ikke kender fra folkeskolen, og som du heller ikke 
får, hvis du fx vælger et stx-gymnasie. Disse fag er virke- 

lighedsnære i forhold til det erhvervsliv, du senere skal ud
i. Og det er netop styrken ved EUX-uddannelsen: At du får 
fag, du kan oversætte til noget brugbart i den verden, du 
møder efter skolen. 

SPØRGSMÅL? 

Læs mere på nielsbrock.dk/eux-business eller kontakt  
en studievejleder på tlf. 33 41 91 70 eller mail 
vejledning@brock.dk

Dansk A 
Engelsk B 
Informatik B
Afsætning A / eller 
Afsætning B + Samfundsfag B 
Virksomhedsøkonomi B 
Erhvervsjura C

En uges studieretningstur til udlandet 

Elev i 2 år
Kontor
Handel 
Butik

G R U N D F O R L Ø B - 1 .  Å R S T U D I E F O R B E R E D E N D E Å R -  2 .  Å R

L Æ S E V I D E R E

L Æ S E V I D E R E

H OV E D F O R L Ø B - 3 .  + 4 .  Å R

J O B

Grundforløb 1 
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag

Grundforløb 2 
Virksomhedsøkonomi C
Erhvervsinformatik C
Afsætning C
Matematik C
Organisation C

Udd.specifikt fag
Projekt

F O L K E S KO L E

Med en fuld EUX* har du 
også mulighed for at søge 
ind på fx CBS og universitetet

Korte og mellemlange videregående 
uddannelser fx handels-, markeds førings- 
eller finansøkonom

*En fuld EUX: Det to-årige teoretiske grundforløb + to års elevtid.

EUX BUSINES S 
FOR DIG,  DER VIL HAVE DEN KLAS SISKE EUX BUSINES S
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På EUX Business Iværksætter deltager du i Company 
Programme under Fonden for Entreprenørskab, hvor du 
skal arbejde med egne ideer og lære at starte egen virk-
somhed. I Company Programme kommer du til at designe, 
markedsføre, prisfastsætte og sælge din idé.

Company Programme er et landsdækkende og europæisk 
iværksætterkoncept, der giver dig mulighed for at deltage
i konkurrencer mod elever fra andre skoler på forskellige 
messer i hele landet. Du kommer bl.a. med til DM i iværk- 
sætteri og til internationale konkurrencer i udlandet.

Vælger du EUX Business Iværksætter, stilles der krav til, at 
du kan arbejde sammen med andre. Et Company
Programme-team består af mellem tre og fem elever. Du 
skal kunne planlægge din egen tid og arbejde projektori-
enteret i samarbejde med din gruppe. Og så skal du være  
målrettet og villig til at investere det, der skal til for at blive 
en god iværksætter.

SPØRGSMÅL? 

Læs mere på nielsbrock.dk/eux-business-iværksætter 
eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 70 eller mail 
vejledning@brock.dk

EUX BUSINES S IVÆRKSÆT TER 
FOR DIG,  DER VIL VÆRE IVÆRKSÆT TER

*En fuld EUX: Det to-årige teoretiske grundforløb + to års elevtid.

Dansk A
Engelsk B
Informatik B
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning A
Erhvervsjura C 

· Iværksættervejledning
· Deltage i Company Programme
· En uges studieretningstur til Riga 
 

Elev i 2 år
Kontor
Handel 
Butik

G R U N D F O R L Ø B - 1 .  Å R S T U D I E F O R B E R E D E N D E Å R -  2 .  Å R

L Æ S E V I D E R E

L Æ S E V I D E R E

H OV E D F O R L Ø B - 3 .  + 4 .  Å R

J O B

Grundforløb 1 
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag 
Innovation &  
Iværksætteri

Deltagelse  i 
Company Programme

Grundforløb 2 
Virksomhedsøkonomi C 
Erhvervsinformatik C
Afsætning C 
Matematik C 
Organisation C

Udd. specifikt fag  
Projekt

Deltage i Company  
Programme

F O L K E S KO L E

Med en fuld EUX* har du 
også mulighed for at søge 
ind på fx CBS og universitetet

Korte og mellemlange videregående 
uddannelser fx handels-, markeds førings- 
eller finansøkonom
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EUX Business International er for dig, der ønsker en 
erhvervsuddannelse med et internationalt udsyn. På første 
del af uddannelsen skal du på et otte ugers studieophold
i udlandet, hvor du får en unik mulighed for at styrke dine 
engelskkundskaber og udvide din internationale kultur- og 
forretningsforståelse. Derudover vil der i løbet af uddannel- 
sen være yderligere en mindre studietur på 2. år.

De fleste brancher bliver mere og mere internationalt  
orienteret og ud over de traditionelle merkantile fag, bliver 

du med en EUX Business International klogere på interna-
tional handel og forretningsdrift. Vores ambition er at give 
dig en uddannelse, der giver dig de bedste forudsætnin-
ger for at gøre karriere på et globalt arbejdsmarked.

SPØRGSMÅL? 

Læs mere på nielsbrock.dk/eux-business-international 
eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 70 eller mail 
vejledning@brock.dk

EUX BUSINES S INTERNATIONAL  
FOR DIG,  DER VIL HAVE INTERNATIONALT INDBLIK

Dansk A
Engelsk B
Informatik B
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning A
Erhvervsjura C

En uges studieretningstur til udlandet
 

Elev i 2 år
Kontor
Handel 
Butik

*En fuld EUX: Det to-årige teoretiske grundforløb + to års elevtid.

G R U N D F O R L Ø B - 1 .  Å R S T U D I E F O R B E R E D E N D E Å R -  2 .  Å R

L Æ S E V I D E R E

L Æ S E V I D E R E

H OV E D F O R L Ø B - 3 .  + 4 .  Å R

J O B

Grundforløb 1 
Dansk C 
Engelsk C 
Samfundsfag C 
Erhvervsfag 

Grundforløb 2
Virksomhedsøkonomi C 
Erhvervsinformatik C
Afsætning C
Matematik C 
Organisation C

Udd. specifikt fag 
Projekt

Otte ugers studie- 
retningsophold i 
udlandet 

F O L K E S KO L E

Med en fuld EUX* har du 
også mulighed for at søge 
ind på fx CBS og universitetet

Korte og mellemlange videregående 
uddannelser fx handels-, markeds førings- 
eller finansøkonom
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Fester, traditioner og andet

Selvom der skal knokles, skal det også være sjovt.  
Her er et udpluk af de sociale aktiviteter, vi prioriterer:

ELEVCAFÉ/FREDAGSCAFÉ

Elevrådet afholder med jævne mellemrum fredagscafé 
for skolens elever. Her har du mulighed for at hygge dig 
med dine kammerater, høre musik m.m.  

FEST 

Hvert semester er der fest for alle skolens elever. Det er 
super sjovt og en god mulighed for at lære hinanden at 
kende på tværs af klasser og årgange.

ELEVRÅD OG FESTUDVALG

Vi har et godt og velfungerende elevråd og festudvalg 
på EUX-gymnasiet, der er i tæt dialog med ledelsen. På 
hele Niels Brock har vi også ét samlet elevråd, Mega-
Brock, med elevrådsrepræsentanter fra alle gymnasi-
erne. De mødes minumum fire x årligt sammen med 
ledelsen på Niels Brock, og planlægger bl.a. aktiviteter 
og kampagner på tværs af alle gymnasierne.

FODBOLDTURNERING 

I efteråret afholdes der en indendørs fodbold- eller 
futsalturning, ligesom skolen har et idrætsudvalg i regi af 
elevrådet, der planlægger forskellige idrætsevents i løbet 
af skoleåret.

STUDIEREJSE 

Studierejser er en læringsaktivitet, som vi hvert år 
tilbyder vores klasser på 3. semester. Turene er både 
gået til London, Barcelona og Berlin. Du betaler selv  
for studierejsen. Studierejsen plejer at være et af seme- 
strets højdepunkter med en god blanding af virksom- 
hedsbesøg og kulturelle oplevelser.

EUX-STUDENTERHUE 

Ved din sidste beståede eksamen får du din hue på.

TRANSLOKATION 

Når du afslutter den første del af uddannelsen  
(EUX del 1), fejrer vi det til translokation på Børsen,  
hvor din familie også er inviteret. 

OG LIDT OM DET ANDET 

NIELS BROCKS BIBLIOTEK

Selvom bøgerne er overvejende digitiale, kan du få brug 
for en bibliotekar – fx når du skal skrive opgaver. På Niels 
Brock har vi vores eget bibliotek og vores egen bibliotekar, 
som kan bl.a. kan hjælpe dig med indsamling af materia-
ler, søgninger, litteraturlister og meget mere. Vi har også 
et digitalt bibliotek, hvor du får adgang til alle de digitale 
ressourcer, som Niels Brock stiller til rådighed. Her kan du 
også finde en masse info om, hvor og hvordan man finder 
materialer til opgaver, undervisningsmaterialer, opgaver og 
quizzer.

DIGITAL POST

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve 
om din optagelse blive sendt til din egen digitale post-
kasse - e-boks - og det er dit eget ansvar at tjekke den. 
Der sendes ikke post til dine forældre/værge med info om 
optagelse. Er du under 18 år, kan de få adgang til din post-
kasse og dermed hjælpe dig med at tjekke din post.
 
Når du er optaget på Niels Brock, vil du også her mod-
tage alt post via din digitale postkasse i den tid, du går på 
skolen.

SKOLESTART

August.


