Velkommen til EUD/EUX og HHX
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Praktisk info
Vejen Business College
Jyllandsgade 11
6600 Vejen
Tlf. nr. 75 36 13 11
Fax nr. 75 36 36 33
www.vejenbc.dk
Kontorets åbningstider
Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00
Torsdag-fredag: kl. 07.30-14.00
Skolens ledelse
Forstander Hans Brun Hansen
Uddannelseschef Morten Kornerup-Bang
Elevservice
Det er Elevservice, der har til opgave at informere og vejlede dig som elev på Vejen Business College. Her står
Marianne Sørensen og Mette Kokholm til rådighed med hjælp til SU, ungdomskort, fravær og alt vedr.
elevaktiviteter.
Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om beskeder fra dig til skolen eller meget
andet.
Elevservice er åbent dagligt:
Kl. 07.45-08.30
Kl. 09.30-10.00
Kl. 11.15-12.30
Kl. 14.00-14.30 (dog ikke torsdag og fredag)
Studievejleder
På Elevservice står to studievejledere til din disposition: Bente Tærsbøl og Karina Rolighed Rud.
Studievejlederne er til for at hjælpe dig.
Det er studievejledernes opgave, gennem information og personlig vejledning at skabe et trygt arbejdsmiljø på
skolen og lette overgangen til job eller videregående studie. Studievejlederne har tavshedspligt, så du kan trygt
henvende dig til dem.
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SU
Tidligst 1 måned før
Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, hvor du kan få SU fra.
Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter
dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.
Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på su.dk.
Det tager noget tid at få NemID, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.
Du skal være 18 år
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1.
oktober. Du kan tidligst søge SU i minSU 1 måned før den dato, du kan få SU fra.
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Ungdomskort
Går du på en ungdomsuddannelse, kan du undersøge dine muligheder for at få et såkaldt ungdomskort.
Med et ungdomskort opnås rabat på den daglige transport mellem hjem og skole.
Ungdomskort kan kun fås via hjemmesiden www.ungdomskort.dk. Det er her du bestiller kortet, og her kan du
også læse mere om det. For at få adgang til hjemmesiden, skal du bruge NemID.

Bestilling af ungdomskort
For at få et Ungdomskort, skal du først godkendes i et selvbetjeningssystem. Når du er godkendt her, kan du
bestille og købe dit Ungdomskort hos trafikselskaberne.
Hvordan bestilles et ungdomskort?
Når du logger på første gang skal du uploade et billede, dette billede bliver brugt til dit stamkort.
Ungdomskort.dk finder selv de relevante zoner mellem din bopæl og dit uddannelsessted. I nogle tilfælde kan
det dog være nødvendigt, at du påfører en via zone, hvis du ønsker en anden rejserute end den der bliver oplyst.
Du skal betale dit Ungdomskort ved bestillingen, hvor du kan oprette en betalingsaftale med kreditkort, dankort
eller debetkort.
Der vil være en ekspeditionstid, men har du ikke kortet cirka 1 uge før første gyldighedsdag, bedes du selv rette
henvendelse til Sydtrafik på post@sydtrafik.dk, hvor du oplyser problemstillingen samt CPR. nr. og navn.
Bemærk: Kan først søges efter 1. juni.
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Lærer- og lokaleoversigt
BF
BT
CHN
JBG
CS
DL
MM
KRR
SA
JEL
JK
JKO
CSA
JRB

Bjørn Frost Svensson
Bente Tærsbøl
Casper Hulmose Nielsen
Jonas Brandes Gaarsted
Carsten Sørensen
Dorthe Hjorth Lauridsen
Mads Møller
Karina Rolighed Rud
Søren Andresen
Jens Laigaard
Jørgen Klærke
Jørgen Kofoed
Cecilie Salling
Jesper Riddersberg

KTH
LBP
RK
THS
LT
MES
MZH
AGV
PS
JBI
SLP
TBC
TK
SLL
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Kasper Thomsen
Linda Block Petersen
Raji Kiruba
Thomas Hede Sørensen
Laila Thim
Michael Ebbesen Schmidt
Mikkel Zeilberger Herold
Anne Graversgaard Vinding
Peter Schønberg
Jeanette Birkelund
Sabine Lindemann Petersen
Tommy Bach Christensen
Tove Kristensen
Sara Louise Larsen

Ringetider
1.+2. time
3.+4.+5. Time
Spisefrikvarter
6. time
7.+8.+9. time

08.00-09.30
09.45-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.25-15.40

Ferieplan 2018-2019
Ferie:

Dato:

Første skoledag

tirsdag, den 14. august

Efterårsferie

lørdag den 13. oktober – søndag den 21. oktober

Juleferie

lørdag den 22. december – onsdag den 2. januar

Vinterferie

lørdag den 9. februar – søndag den 17. februar

Påskeferie

lørdag den 13. april – mandag den 22. april

St. Bededag

fredag den 17. maj

Kristi Himmelfart

torsdag den 30. maj – søndag den 2. juni

Pinseferie

lørdag den 8. juni – mandag den 10. juni

Grundlovsdag

onsdag, den 05. juni

Sommerferie

lørdag den 29. juni - …

Der er skoledag, lørdag den 12. januar pga. åbent hus, hvor der er mødepligt
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Studievalg

Studievalg Sydjylland
– hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og
beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser,
optagelsesregler, specialpædagogisk støtte, SU/SVU, åben uddannelse og erhverv.
Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg og har træffetid på din skole. På Studievalg Sydjyllands
opslagstavle kan du finde en oversigt over, hvornår vi kommer på din skole næste gang. Du kan også altid finde
information på vores hjemmeside.
www.studievalg.dk/sydjylland
Du kan altid kontakte vores center. Du kan ringe til os, skrive til os eller kigge forbi vores butik, som er centralt
beliggende i Kolding centrum. Du behøver ikke bestille tid for at få vejledning.
Studievalg Sydjylland
Jernbanegade 33
6000 Kolding
7632 5500 og 7632 5519
sydjylland@studievalg.dk
www.studievalg.dk/sydjylland
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Vejledning om praktikplads (EUD/EUX elever)
Du er altid velkommen til at kontakte skolens kontor, hvis du endnu ikke har fået en praktikplads ved
afslutningen af dit EUD/EUX forløb.
Vejledning om praktikplads m.m. sker i tæt samarbejde med praktikpladscentret i Kolding.
På skolen får du også vejledning om tilbuddet om skolepraktik.

8

