GRUNDFORLØB PLUS | GF+

DEN SIKRE START
PÅ EN ERHVERVSUDDANNELSE
Grundforløb plus (GF+) er 10 ugers basisuddannelse til dig, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse og blive faglært.
Men, der er en eller to ting, du ikke har helt på plads:
• Du er ikke helt afklaret om, hvilken erhvervsuddannelse, du skal vælge.
• Du mangler basiskundskaber om erhvervsfaglige begreber, dansk og regning, som vil være en hjælp til, at du kan gennemføre uddannelsen.
Du kommer på et hold sammen med andre unge og voksne,
som gerne vil være faglærte.

INDHOLD

I får en base på Uddannelsescenter Holstebro, hvor I har 26
timer om ugen, der består af:
• Projekter inden for business, fødevarer, industri, transport
og logistik samt byggeri på skolens forskellige værksteder
• Snusepraktikker på skolens forskellige grundforløb 2 og
virksomhedsbesøg
• Vejledning om uddannelse

Hvis du ønsker at følge fag på VUC i dansk og engelsk på
E-niveau, så kan dette også lade sig gøre i kombination med
GF+.
På bagsiden kan du læse mere om dine muligheder for at
starte på dette allerede til august.

STUDIEVEJLEDER EUD

MERE INFO OG TILMELDING

FAKTA
ADGANGSKRAV:
Stort set samme krav som til en erhvervsuddannelse.
Spørg studievejlederen

Ring eller skriv til en studievejleder på UCH, som kan fortælle mere
om GF+ og dine muligheder her. Du kan også tilmelde dig direkte på
www.optagelse.dk (vælg ungdomsuddannelser).

PERIODE:
19.10.2020 – 13.01.2021
Så er du klar til at starte på grundforløb 2
den 18.01.2021.

PER STISEN VARNUM
Teknologi
99 122 602 | psv@ucholstebro.dk

RITA GRØN
Byggeri
99 122 411 | rig@ucholstebro.dk

METTE LUND TIMMERMANN
Business
99 122 587 | mt@ucholstebro.dk

ELISA HØJEN DOHN
Fødevarer | Transport & Logistik
99 122 437 | ehd@ucholstebro.dk
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UCH - her bliver du dygtig

070620-1137

ØKONOMI:
Du kan få SU, hvis du opfylder betingelserne
for dette.

Mangler du niveauer i dansk, engelsk eller matematik for at
blive klar til en erhvervsuddannelse?
Få styr på det, du mangler med et forløb på VUC, inden du starter på Grundforløb plus.
Forløbet består af to elementer:
1. 10 ugers undervisning på VUC, i et eller flere af fagene dansk/DSA F, matematik F og engelsk F.
2. Netundervisning i et eller flere af fagene dansk/DSA E, matematik E og engelsk E. Denne del af
forløbet læser du, mens du går på UCH på Grundforløb plus.
Du finder selv materialerne online og følger din studieplan som beskriver lektier og afleveringer.
Kontakten med din lærer foregår især online, men der vil også være mulighed for at mødes med din
lærer på skolen nogle gange.
Forløbet kan være en fordel for dig, hvis:
- Du har afsluttet grundskolen med 9. klasses prøve.
- Du overvejer en erhvervsuddannelse som fx elektriker, personvognsmekaniker, smed eller
lignende.
- Du er tosproget og har kun i begrænset omfang deltaget i matematik, engelsk og dansk på højere
niveauer end F.
- Du vil gerne stå stærkere i fx dansk, engelsk og matematik.
Periode:
12.08 - 09.10.2020: 10 ugers undervisning på VUC.
19.10.2020 – 13.01.2021: Netundervisning samtidig med, at du følger GF+.
Økonomi:
Du kan få SU til forløbet på VUC i 10 uger, hvis du har timer nok. VUC’s SU-vejleder kan hjælpe dig med at
finde ud af, om du opfylder kravet til SU.
Der er ordinær deltagerbetaling for at tage fagene. Dvs. 130 kr. pr. fag
Mere information og tilmelding:
Ring eller skriv til en studievejleder på VUC, hvis du er interesseret i et eller flere af fagene.
Anne-Marie Rønn, mail: amr@holstebro-vuc.dk, mobil: 30184639.

