
HHX: 

I introforløbet vil du ikke have hjemmeopgaver for. Husk at medbringe din skole-pc og skriveredskaber. 

Du vil modtage undervisning i nye spændende fag som afsætning, innovation, virksomhedsøkonomi, 

international økonomi, innovation, psykologi, kulturforståelse, spansk samt informatik.  

Ved sygdom eller fravær kontaktes Det Blå Gymnasium 7522-2322, ligesom du også skal kontakte din 

hjemskole. 

Vi har fokus på at gøre undervisningen virkelighedsnær, og vi lægger vægt på, at du opnår gode it-

kompetencer. Det betyder blandt andet, at vores undervisningsmateriale er elektronisk til daglig. 

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som på lige fod med stx, htx og hf er studieforberedende. HHX 

giver adgang til både at søge ind på lange videregående uddannelser og til en karriere i erhvervslivet i 

Danmark såvel om i udlandet. Med en hhx-uddannelse kvalificeres du til et liv med sprog, marketing, 

ledelse handel og eksport. 

Vi glæder os til at se dig. 

 

EUD: 

I introforløbet vil du ikke have hjemmeopgaver for. Husk at medbringe din skole-pc og skriveredskaber.  

Du vil modtage undervisning i nye spændende fag som arbejdsplanlægning, metodelære, innovation, faglig 

dokumentation, samfund og sundhed samt dansk og engelsk. 

Ved sygdom eller fravær kontaktes Varde Handelsskole 7522-2322, ligesom du også skal kontakte din 

hjemskole. 

Vi har fokus på at gøre undervisningen virkelighedsnær, og vi lægger vægt på, at du opnår gode it-

kompetencer. Det betyder blandt andet, at vores undervisningsmateriale er elektronisk til dagligt. 

EUD tager 3 år, hvoraf 1 år er som elev på Varde Handelsskole, og de 2 følgende år er som elev i en 

virksomhed, hvor du får løn. Når du har afsluttet din elevtid i virksomheden, er du færdiguddannet og kan 

fortsætte din erhvervskarriere. 

Vi glæder os til at se dig. 

 

EUX: 

I introforløbet vil du ikke have hjemmeopgaver for. Husk at medbringe din skole-pc og skriveredskaber.  

Dansk, engelsk og informatik indgår i alle eux-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som 

er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være fag som erhvervsjura og 

fremmedsprog. 

Ved sygdom eller fravær kontaktes Varde Handelsskole 7522-2322, ligesom du også skal kontakte din 

hjemskole. 

Vi har fokus på at gøre undervisningen virkelighedsnær, og vi lægger vægt på, at du opnår gode it-

kompetencer. Det betyder blandt andet, at vores undervisningsmateriale er elektronisk til dagligt. 

EUX er en erhvervsuddannelse på gymnasialt niveau. Det betyder, at du efter 2 år på EUX har mulighed for 

adgang til en række videregående uddannelser eller få en læreplads, der tager 2 år, hvor du får løn. 

Vi glæder os til at se dig. 

  


