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Velkommen til VBC
På VBC får du uddannelser, hvor teori og virkelighed
hænger tæt sammen. Fagene har fokus på, hvad der
sker i verden lige nu – både lokalt og internationalt
– med fokus på både de almene, erhvervsrelaterede
og samfundsøkonomiske fag.
Det giver os mange spændende muligheder for at
arbejde med virksomheder i undervisningen og give
dig globale kompetencer - en forståelse af verden
omkring os. Vi samarbejder med erhvervslivet og
tager på virksomhedsbesøg, så du kan opleve,
hvordan teorien bliver til omsat til praksis. For det
giver lærelyst.
Vælg VBC, hvis du vil tæt på virkeligheden.
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Vi giver lærelyst!
Du lærer bedst, når du har det godt i fællesskabet
– både i din klasses fællesskab og skolens. Derfor
har vi et stort fokus på læringsmiljøet på VBC. Du vil
opleve et godt sammenhold med skolens andre elever på tværs af klasser og årgange, men også med
lærerne – for vi er en mindre skole, hvor lærerne
er opmærksomme på netop dig, din læring og din
trivsel. Vi arbejder med at skabe en god klassekultur,
så du er i trygge rammer, mens du lærer og bliver
udfordret.
IT er integreret i undervisningen i alle fag, og vi
bruger primært elektroniske bøger i undervisningen,
så du altid arbejder med den nyeste viden inden for
fagene. Du bliver også klogere på mulighederne
med IT i skolens nye IT-lab.

Mærk verden
Vi tager sammen afsted på virksomhedsbesøg
og andre faglige ture, der får virkeligheden med i
undervisningen, og vi har ofte fællesarrangementer,
hvor fx iværksættere og virksomhedsledere fortæller
om, hvordan de bruger deres viden om marketing,
økonomi, jura, sprog og globale forhold i virkelighedens verden.
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Et godt studiemiljø
Livet på skolen er ikke kun det hårde arbejde og almindelige skoledage. I hverdagen kan du hygge dig med
dine kammerater i Time out-rummet, på boldbanerne
eller i vores smukke gårdhave. Og på VBC har vi også
en række fællesarrangementer med besøg af aktuelle
foredragsholdere, der gør dit studieliv sjovere og dig
klogere på verden.
Alle nye elever kommer med på den årlige introtur, der
er med til at give dig venner på tværs af klasser, som du
kan hygge dig med til skolens fredagscafeer og fester,
hvor forårets gallafest er et højdepunkt i skoleåret for
både elever og lærere. Vi har også to årlige idrætsdage, hvor vi giver hinanden kamp til stregen i en række
sportsgrene i de flotte faciliteter i Vejen Idrætscenter.

Vil du have indﬂydelse på dit
studieliv?
På VBC kan du melde dig til en række spændende udvalg, hvis du gerne vil have indflydelse på hverdag og
fest på skolen. Du kan fx blive en del af festudvalget,
idrætsudvalget eller elevrådet, der er med til at træffe
beslutninger om aktiviteter på VBC. Du kan også blive
en del af vores Social Media-team, der har ansvar for
skolens sociale medier og på den måde også bruger
deres viden fra undervisningen i virkeligheden.
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HHX
Merkantil studentereksamen
HHX er en gymnasial uddannelse, hvor du får undervisning i en række almene
fag, men hvor der også lægges stor vægt på økonomiske og erhvervsrelaterede fag – derfor kaldes HHX også for den merkantile studentereksamen. På
HHX er nogle fag obligatoriske, men du får også mulighed for vælge mellem
en række valgfag. Du kan blandt andet arbejde med innovation i vores Innolab eller fordybe dig i programmering i IT-lab.
HHX er en internationalt orienteret uddannelse, der giver dig en stor viden om
verden og forbereder dig til virkeligheden - derfor arbejder vi også med IT i
alle fag. Du beskæftiger dig med virkelighedsnære problemstillinger i fagene
og får blandt andet mulighed for at bruge din viden i caseforløb om konkrete
virksomheder og realisere dine ideer i innovationskonkurrencer. Hvert år deltager en række af skolens elever også i Akademiet for Talentfulde Unge, der
kan give dig endnu flere faglige udfordringer.
Studieretninger:
På VBC kan du vælge mellem fem spændende studieretninger på HHX:
• Marketing og Virksomhedsøkonomi
• Innovation og Marketing
• International økonomi og Marketing
• Virksomhedsøkonomi og Matematik
• Spansk og Tysk
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Vil du med ud i verden?
Alle førsteårselever deltager i den årlige introtur, og tyskholdet er på studietur til Berlin i 2.g.
Uanset hvilken studieretning du vælger, får du også mulighed for at deltage i en inspirerende
og udbytterig studietur til Texas i 3.g, hvor vi oplever den fascinerende amerikanske kultur.
Studieturen styrker fællesskabet i klasserne og øger forståelsen af virksomheders spændende udfordringer i en global verden.
På turen besøger vi danske virksomheder og iværksættere og hører om deres erfaringer med
USA. Vi besøger High Schools og møder amerikanske unge, der fortæller om deres hverdag
– og oplever historiske seværdigheder, ser amerikansk fodbold og får indtryk for livet.
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VEJEN BUSINESS COLLEGE STUDIERETNINGER HHX
Grundforløb
(3 måneder)

Grundforløbet på 3 måneder er ens for alle elever. Grundforløbet indeholder undervisning i de obligatoriske
fag dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt undervisning i nogle af studieretningsfagene.
Grundforløbet indeholder også et økonomisk forløb (ØG) og et forløb i almen sprogforståelse (AP).
Ved afslutningen af grundforløbet vælges studieretning

Studieretninger

Marketing & Virksomhedsøkonomi

Innovation & Marketing

Studieretningsfag

Afsætning A

Innovation B

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A

Dansk A

Dansk A

Engelsk A

Engelsk A

Historie B

Historie B

International økonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Tysk B eller Spansk A

International økonomi B

Erhvervsjura C

Tysk B eller Spansk A

Matematik B

Erhvervsjura C

Samfundsfag C

Matematik B

Informatik C

Samfundsfag C

Erhvervscase

Informatik C

Studieområdet (SO/SOP)

Erhvervscase

Obligatoriske fag

Studieområdet (SO/SOP)

Valgfagskombinationer
(Elever med Spansk)

Informatik B
Samfundsfag B
Psykologi C
Organisation C
Matematik A
International Økonomi A

Valgfagskombinationer
(Elever med Tysk)

Informatik B / Samfundsfag B + Organisation C

Tysk A

Informatik B / Samfundsfag B + Tysk A

Matematik A

Informatik B / Samfundsfag B + Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

Informatik B / Samfundsfag B + International økonomi A

International Økonomi A

Psykologi C + Psykologi B
Psykologi C + Tysk A
Psykologi C + Matematik A
Psykologi C + International økonomi A
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International økonomi & Marketing

Virksomhedsøkonomi & Matematik

Spansk & Tysk

Internationaløkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Spansk A

Afsætning A

Matematik A

Tysk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Historie B

Historie B

Historie B

Virksomhedsøkonomi B

Afsætning B

Afsætning B

Tysk B eller Spansk A

International økonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Erhvervsjura C

Tysk B eller Spansk A

International økonomi B

Matematik B

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Matematik C

Informatik C

Informatik C

Samfundsfag C

Erhvervscase

Erhvervscase

Informatik C

Studieområdet (SO/SOP)

Studieområdet (SO/SOP)

Erhvervscase
Studieområdet (SO/SOP)

Informatik B

Informatik B

Samfundsfag B + Virksomhedsøkonomi A

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Samfundsfag B + Afsætningsøkonomi A

Psykologi C

Psykologi C

Samfundsfag B + International økonomi A

Organisation C

Organisation C

Matematik B + Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

International økonomi A

Matematik B + Afsætningsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A

Matematik B + International økonomi A

Informatik B / Samfundsfag B + Organisation C

Informatik B / Samfundsfag B + Organisation C

Samfundsfag B + Virksomhedsøkonomi A

Informatik B / Samfundsfag B + Tysk A

Informatik B / Samfundsfag B + Tysk A

Samfundsfag B + Afsætningsøkonomi A

Informatik B / Samfundsfag B + Matematik A

Informatik B / Samfundsfag B + Afsætning A

Samfundsfag B + International økonomi A

Informatik B / Samfundsfag B + Virksomhedsøkonomi A

Informatik B / Samfundsfag B + International økonomi A

Matematik B + Virksomhedsøkonomi A

Psykologi C + Psykologi B

Psykologi C + Psykologi B

Matematik B + Afsætningsøkonomi A

Psykologi C + Tysk A

Psykologi C + Tysk A

Matematik B + International økonomi A

Psykologi C + Matematik A

Psykologi C + Afsætning A

Psykologi C + Virksomhedsøkonomi A

Psykologi C + International økonomi A
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EUD Business
Erhvervsuddannelse
EUD Business er den hurtigste vej til en karriere inden for butik
og handel. På kun 1 år bliver du med en EUD Business klar til en
2-årig praktikplads inden for butik eller handel.
Med en EUD Business bliver der stillet skarpt på dine evner og
det, du brænder for at arbejde med – allerede mens du er på
skolen.
På EUD Business arbejder du projektorienteret med opgaver
inden for butiksdrift, planlægning, kommunikation og handel. Vi
tager på studietur til København, hvor vi blandt andet besøger virksomheder, og du kan afprøve din viden i virkelighedens verden.

Uddannelsen består af Grundforløbets del 1 og 2 – kaldet GF1 og
GF2. GF1 og GF2 har begge en varighed på 20 uger, svarende til
et helt skoleår tilsammen. Efter GF2 skal du 2 år i praktik i en butik
eller en handelsvirksomhed, før du er færdiguddannet.
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Undervisningen
På Grundforløbets del 1
På GF1 undervises du i dansk, engelsk og erhvervsfag.
Undervisningen i erhvervsfag er tilrettelagt som spændende
og forskellige projekter, hvor du lærer at starte og drive en
virksomhed. Her lærer du om:
• Opstart af butik
• Butikkens drift og økonomi
• E-handel
• Innovation
• Samarbejde
• Markedsføring og event (planlægning af en messe)
• Butikkens fremtid/fremtidens butik
På GF2 undervises du i afsætning, virksomhedsøkonomi, IT og i
et uddannelsesspecifikt fag med fokus på butik og handel.

GF1

GF2

Dansk C

Afsætning C

Engelsk C

Virksomhedsøkonomi C

Valgfag

Erhvervsinformatik C

Erhvervsfag

Valgfag
Uddannelsesspecifikt fag
(butik/handel)
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Overgang til Grundforløbets del 2
Ved afslutningen af GF1 vælger du din endelige uddannelsesretning
(Butik eller Handel) på GF2.
Det sker efter en samtale med din studievejleder.
Uddannelsesspeciﬁkt fag på Grundforløbets del 2
Ud over grundfag skal du på GF2 også have et uddannelsesspecifikt
fag. Her kan du se nogle af de emner, du kommer til at arbejde med i
det uddannelsesspecifikke fag:

Butikskoncepter

Virksomhedskoncepter

Kundetyper og personligt
salg

Indkøb og logistik

Dekoration og opstilling
E-Handel
Butiksdrift
Iværksætteri
Performance
Butiksøkonomi
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Godt købmandsskab
IT og digitalisering
Kulturforståelse
IT i virksomheden
Personlig præsentation
Salg & Servicefunktioner

Efter GF2
Når du er færdig med GF2, kan du søge praktikplads. Uanset hviken
uddannelsesretning du har valgt, kan du søge praktikplads inden for
disse områder:

Butik

Handel

Salgsassistent

Handelsassistent

Blomsterdekoratør

Indkøbsassistent

Dekoratør

Logistikassistent

E-handel

Digital handel

Convenience
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EUX Business
Erhvervsfaglig studentereksamen
Én uddannelse - mange muligheder. EUX Business er en
uddannelse, der på 4 år giver dig både studiekompetence på
HF-niveau og gør dig faglært inden for butik, handel og kontor.
Allerede efter to år kan du starte din karriere i erhvervslivet med
en 2-årig elevplads inden for brancher som administration, økonomi, revision, shipping, butik og handel. Eller du kan læse videre på Erhvervsakademiet eller professionshøjskoler, hvis det er
det, du brænder for. Med en EUX Business får du altså både en
erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen,
som gør det muligt for dig at læse videre.

Opbygning
EUX Business er bygget op med et grundforløb på første
år og et studieforløb på andet år.
Grundforløbet på første år består af en 1. del (½ år) og en
2. del (½ år). Grundforløbets første del er fælles for alle
elever på EUX, mens eleverne på grundforløbets anden
del specialiserer sig inden for handel, kontor eller butik.
Vi tager på studietur til København, hvor vi blandt andet
besøger virksomheder, og du kan afprøve din viden i
virkelighedens verden.
Studieforløbet på andet år består af en lang række fag på
gymnasialt niveau, der dygtiggør dig til en karriere inden
for erhvervslivet eller til at læse videre.
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Grundforløbet del 1
(½ år)

Grundforløbet del 2
(½ år)

Dansk C

Virksomhedsøkonomi C

Dansk A

Butik

Engelsk C

Afsætning C

Engelsk B

Handel

Samfundsfag C

Erhvervsinformatik C

Virksomhedsøkonomi B

Kontor

Erhvervsfag

Matematik C

Afsætning B

Organisation C

Informatik B

Uddannelsesspecifikt
fag indenfor handel/butik
eller kontor

Erhvervsjura C

Studieforløbet
(1 år)

Erhvervsområder I+II
Erhvervsområdeprojekt
Valgfag C+C

Hovedforløb
(2 år)

Videregående
studier
Erhvervsakademier
Professionshøjskoler
Adgang til
Gymnasiale
suppleringskurser

Opfylder alle dine drømme
Med en EUX Business får du både grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse,
samtidig med at du får en erhvervsfaglig studentereksamen. Efter to år kan du søge ind
på en videregående uddannelse på erhvervsakademiet eller en professionshøjskole,
ligesom du kan få en to-årig praktikplads inden for butik, handel eller kontor.

17

18

Du kan læse meget mere om EUD, EUX, HHX og skolens
studieretninger på skolens hjemmeside, eller du kan ringe
til os på tlf. 75 36 13 11 og tale med en af vores studievejledere.

www.vejenbc.dk
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