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Du har valgt at tage en studentereksamen på handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro. 
Det er en uddannelse, der giver dig de nødvendige kvalifikationer til at fortsætte på en videregående 
uddannelse eller evt. i en praktikplads i erhvervslivet. Handelsgymnasiet er et godt valg.

ET GODT LÆRESTED
Vi vil bestræbe os på at gøre vores gymnasium til såvel et godt lærested som et godt værested for 
dig og dine klassekammerater de næste tre år. Vi vil udfordre dig fagligt, mere og mere i løbet af 
årene, både i traditionelle undervisningsforløb, men også i projekter, på virksomhedsbesøg og 
på studieture m.v. 

EN DEL AF ET STORT FÆLLESSKAB
Som elev på handelsgymnasiet bliver du del af et større fællesskab. Der går i alt 
ca. 620 elever på vores handelsgymnasium fordelt på tre årgange i 23 klasser. 

VELKOMMEN TIL
HANDELSGYMNASIET | HHX 



AKTIVT ELEVRÅD OG FESTUDVALG
Vi har et aktivt elevråd og festudvalg, som laver spændende arrangementer, der er med til at gøre 
skolen til et godt værested. Vi opfordrer dig til også at være aktiv ’udenfor undervisningslokalet’ i 
diverse udvalg og arrangementer på skolen.

DET GODE GYMNASIUM
Vi forventer af dig, at du deltager aktivt i undervisningen og de aktiviteter, uddannelsen indeholder. 
Du har et (med)ansvar for at få tingene til at fungere. Det gode gymnasium skabes i høj grad ved 
en aktiv medvirken fra dig og dine studiekammerater, og jo mere du byder ind med i undervis-
ningen, i elevråd, i fællesarrangementer m.m. – jo bedre et lære- og værested bliver skolen 
for dig og dine kammerater.

Velkommen til handelsgymnasiet og til de gode oplevelser. 
Vi glæder os til samarbejdet. 

Susanne Rasmussen
rektor

HHX - NYE UDFORDRINGER



HHX ER EN 3-ÅRIG UDDANNELSE
Du vil i løbet af de tre år stifte bekendtskab med nye 
fag, emner og problemstillinger, som vil udfordre dig 
på dine evner og din selvstændighed. Du sætter via dit 
valg af studieretning og valgfag dit personlige præg på 
uddannelsen, og du er dermed selv med til at forme 
indholdet af dine tre år på handelsgymnasiet.

Læs mere om bl.a. fag og studieretninger på:

www.ucholstebro.dk/hhx

HHX ER INTERNATIONALT ORIENTERET 
Europa, verden og virksomhederne har brug for unge, 
der har gå-på-mod, er nysgerrige, åbne og initiativrige, 
og som kan bevæge sig både geografisk, kulturelt og 
holdningsmæssigt. Det internationale aspekt er en inte- 
greret del af HHX-uddannelsen og handelsgymnasiet 
samarbejder med en del skoler i udlandet. 

Se nærmere på:

www.ucholstebro.dk/hhx/internationalt

HØJERE HANDELSEKSAMEN | HHX 
På handelsgymnasiet kommer du – ud over de alment dannende fag, som dansk, historie og sprog – til at beskæfti-
ge dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, it, kultur og andre almene 
fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens 
eksportmuligheder, it-branchens fremtidsmuligheder og mediernes indflydelse på den enkelte.



MED EN HHX KAN DU FX BLIVE...

DRØMMER DU OM EGEN VIRKSOMHED?
Handelsgymnasiet giver dig en solid ballast til evt. at starte egen 
virksomhed. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen.

EFTER HHX
Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og 
er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i privat eller 
offentlig virksomhed. 

Du kan fx læse videre på universiteter, handelshøjskoler, semi-
narier og journalistuddannelser. Desuden kan du vælge en af de 
korte videregående uddannelser, eller en et-årig praktikplads i fx 
en bank, et speditionsfirma eller hos en revisor. 

OPLÆRING I UDLANDET
Du kan også vælge at gennemføre praktikken i udlandet, idet 
skolen samarbejder med OPU – Oplæring i Udlandet. Du har 
dermed mulighed for at tage hele eller en del af din uddan-
nelse i enten Tyskland eller Storbrittanien. 

Læs mere på
www.piu-sekretariatet.dk

OG MEGET MERE...



SKOLEMILJØET 
Skolemiljøet har stor betydning for din uddannelse og dit udbytte 
af undervisningen. Det er vigtigt, at du trives både fagligt, socialt 
og personligt. Uden trivsel ingen læring. I undervisningen læg-
ger vi op til dialog, diskussion og samarbejde, og der foretages 
løbende evalueringer af undervisningen. 

Ved siden af undervisningen har du som elev mulighed for at 
præge skolemiljøet gennem et engagement i elevråd, festudvalg 
eller andre udvalg. 

Ud over fagene og den daglige undervisning på handelsgymnasiet  
er HHX meget andet – fx studierejser, skolerevy, ekskursioner  
og virksomhedsbesøg, skolefester, fællesarrangementer mm.
 

STUDIEVEJLEDNINGEN
Studievejledningen på handelsgymnasiet hjælper dig med råd og 
vejledning igennem de år, du har foran dig her på skolen. Vejled-
ningen foregår i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning (UU) og Studievalg Midt- og Vestjylland.

Samarbejdet skal sikre dig bedst muligt i overgangen fra folke-
skole eller ungdoms- og efterskole til HHX og efterfølgende i 
overgangen til videregående uddannelser. Det er vigtigt for os at 
kunne give dig den bedste vejledning. 



STUDIEVEJLEDERNE KOMMER RUNDT
I starten af det nye skoleår kommer vi rundt i klasserne 
og præsenterer os, så du er klar over, hvem der er din 
vejleder. Hver klasse har tilknyttet den samme studie-
vejleder i alle tre år. Hvis vejlederen har kollektive in-
formationer, kommer hun på besøg i klassen og bruger 
lidt af jeres undervisningstid. Men meget vejledning 
foregår individuelt mellem vejlederen og den enkelte 
elev. 

Vi opfordrer til, at du kommer og taler med os, når og 
hvis der er problemer eller spørgsmål. Måske vil du 
opleve, at der under din uddannelse her på skolen ind 
imellem er noget, der ’spænder ben for dig’. Så må vi se, 
om vi i fællesskab kan løse det.

Læs mere på 
www.ucholstebro.dk/hhx/studievejledning

LÆSEVEJLEDNING
• Læser du meget langsomt og vil gerne lære at læse 

hurtigere? 
• Synes du, at der er mange svære ord, du ikke helt for-

står i dine lektietekster? 
• Læser du tit en hél tekst, og finder i klassen ud af, at 

du alligevel ikke har forstået så meget af den?  
• Bruger du for megen tid på dine lektier – måske uden 

at få nok udbytte af det? 
• Har du problemer med at formulere dig skriftligt i 

danske stile og rapporter?
• Ville du gerne være bedre til fremmedsprog?

Hvis du kan nikke genkendende til ét eller flere af disse 
spørgsmål, er der hjælp at hente i Læsevejledningen. 



ADRESSE
HHX - Handelsgymnasiet
Døesvej 76, 7500 Holstebro
Telefon: 99 122 322
www.ucholstebro.dk/hhx 

/holstebrohhx 

BIBLIOTEK
Skolens bibliotek er et tilbud til dig, hvor du kan søge 
information til brug i undervisningen og i forbindelse 
med projekter og større opgaver. 

Biblioteket råder over en samling af bøger, online-ma-
terialer og tidsskrifter, som er relevante for de fag, der 
undervises i på skolen. Skolens bibliotekar hjælper dig 
gerne med informationssøgning via bibliotekets sam-
ling, databaser og internettet. Det er desuden muligt 
at skaffe materiale hjem fra andre biblioteker. 

BØGER OG ANDET SKOLEMATERIALE
Skolen stiller bøger, i-bøger og andet materiale til rå-
dighed i forbindelse med din uddannelse. Du vil pri-
mært blive undervist efter i-bøger, og du får adgang 
til dine i-bøger første skoledag. Får du fysiske bøger, 
skal du skrive dit navn og din klasse i bogen. Hvis en 
bog bliver væk for dig, skal du betale en ny. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

FERIEPLAN 2022-2023
Skolestart  . . . . . . . . . . . . . . . . . .tir. 9. aug. kl. 8:00

Efterårsferie  . . . . . . . . . . . . . . . .man. 17. okt. - fre. 21. okt.

Juleferie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tor. 22. dec. - man. 2. jan.

Vinterferie . . . . . . . . . . . . . . . . . .man. 13. feb. - fre. 17. feb.

Påskeferie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .man. 3. apr. - ons. 10. apr.

Eksamensperiode . . . . . . . . . . . .fra tir. 15. maj - ons. 21. juni

Dimission/sommerferie. . . . . . .fre. 23. jun.

Alle dage er inkl.



FRAVÆR
Du har mødepligt til undervisningen, og du har pligt 
til at deltage aktivt i timerne. Kravet om studieak-
tivitet omfatter også afleveringspligt. Det betyder, 
at du har pligt til rettidigt at aflevere alle skriftlige 
opgaver og projekter.

Hvis du er syg, eller af andre grunde ikke kommer til 
undervisning, får du fravær.  Fortsætter dit fravær i 
længere tid, indkaldes du til samtale med rektor, der 
beslutter, om du kan fortsætte på skolen.

Skyldes dit fravær særlige forhold, skal du hurtigst 
muligt tage kontakt til din studievejleder. Har du 
meget sygefravær, vil du blive bedt om dokumenta-
tion, fx i form af en friattest fra din læge.

IT
Du får ved skolestart et brugernavn og password til 
skolens IT-system. 

Hvis du har egen computer, er der mulighed for at koble 
trådløst på skolens net og derigennem opnå adgang til 
internet og skolens intranet. Du får tildelt plads på sko-
lens system, så du kan gemme filer på skolens server. 

KANTINE
Du kan købe både morgenmad og frokost i skolens kan-
tine. Kantinen har et bredt udvalg af mad og drikke, fx 
kolde og lune retter samt sandwich. Vi lægger vægt på 
sund og varieret mad. Du skal selv rydde bordet efter 
dig og stille brugt service på afrydningsvogne/-borde. 



LECTIO 
På Lectio finder du dit skema, information om skema-
ændringer, dit eget fravær, dine karakterer m.m. Lærer-
ne og skolen i øvrigt bruger desuden Lectio til at holde 
dig og din klasse informeret. 
Husk at tjekke beskeder i Lectio dagligt.
Hvis der sker ændringer i skemaet, opdateres Lectio. Du 
kan dermed selv checke eventuelle skemaændringer o.a

Du bliver instrueret i brugen i starten af skoleåret.

MIKROFONMØDER:
Der afholdes mikrofonmøde ca. en gang hver måned. 
På disse møder orienterer vicerektor om, hvad der sker 
på skolen, eller hvad der er sket. Ofte er der også ind-
læg fra elever, elevråd eller festudvalget.

BILLEDER
I løbet af året bliver der taget situa-
tionsbilleder af en række aktiviteter på 
skolen. Billederne bringes på skolens hjem-
meside, facebook og i nogle tilfælde i markeds-
føringen. I de tilfælde, hvor vi gerne vil bruge nær-
billeder/personbilleder spørger vi om din tilladelse. 

RYGNING
HHX - Handelsgymnasiet er en røgfri skole. Der er ryg-
ning forbudt i skoletiden. Både på og uden for skolens 
område.

SKABE
Du har mulighed for at leje et skab til dine bøger og an-
det. Der betales et depositum på kr. 100.

SU
Når du fylder 18 år, kan du – kvartalet efter – få Statens 
Uddannelsesstøtte. Du bliver indkaldt til et orienterende 
møde i det kvartal, hvor du fylder 18. Her bliver du in-
formeret om, hvor meget du kan forvente at få i SU, og 
hvordan du søger. Du kan se mere på www.su.dk, hvor 
du også kan bestille NemID, så du er klar til at søge SU.

1. lektion. . . . .08.00 - 09.00

2. lektion . . . . . 09.10 - 10.10

3. lektion . . . .10.15 -  11.15

4. lektion . . . . 11.45 - 12.45

5. lektion . . . . .12.50 - 13.50

6. lektion . . . . .14.00 - 15.00

7. lektion. . . . . .15.05 - 16.05



UNGDOMSKORT 
Du kan få rabat ved køb af ungdomskort på stræknin-
gen mellem din bopæl og skolen i den periode, du er 
under uddannelse. Gå ind på www.ungdomskort.dk 
og søg – gerne i god tid, da det kan tage tre uger at 
få kortet.

UDMELDELSE
Hvis du ønsker at stoppe på uddannelsen, så be-
des du først tage kontakt til din studievejleder. 
Hvis du er under 18 år, skal udmeldelse ske med 

dine forældres samtykke. Efter udmeldelse skal 
du naturligvis aflevere de bøger eller an-

det materiale, du evt. har lånt af skolen.

ÅBNINGSTIDER
STUDIEKONTORET
mandag - torsdag. . . . 07.30 - 15.00
fredag . . . . . . . .              07.30 - 14.00 

SKOLEN
mandag - torsdag. . . . 06.30 - 16.00**
fredag . . . . . . . . . . . . . . 06.30 - 15.30**
** dørene er åbne i dette tidsrum, men 
er du på skolen, kan du gå ud senere, 
dog ikke senere end kl. 17.30.

STUDIEVEJLEDNINGEN
mandag - torsdag. . . . 09.00 - 13.00
fredag 09.00 - 11.15

BIBLIOTEK - BOGDEPOT
mandag - torsdag. . . . 07.30 - 15.00
fredag . . . . . . . . . . . . . .09.00 - 12.30*
* kun bogdepot

KANTINEN
mandag - fredag . . . .07.30  - 10.10
 11.00 - 13.00* 
 (*12.15 fredag)



rektor HHX og HTX

Susanne Rasmussen
   99 122 310
   mb@ucholstebro.dk

studieleder HHX og HTX

Karin Jeppesen
   99 122 558
   kje@ucholstebro.dk

uddannelsessekretær

Lotte Thomassen Hein
   99 122 304
   lth@ucholstebro.dk

uddannelsessekretær

Sonja Petersen
   99 122 305
   sp@ucholstebro.dk

ANSATTE | HHX

vicerektor HHX og HTX

Jens Christen Hylkjær 
      99 122 317
   jch@ucholstebro.dk

Ledelse | Studiekontor/administration | Studievejledning

studieleder HHX og HTX

Heidi Bach-Andersen
Fag: erhvervsret
   99 122 482
   hba@ucholstebro.dk

studievejleder

Rasmus Østergaard
   ras@ucholstebro.dk

studievejleder

Mette Klindt Andersen
 99 122 219 

  mka@ucholstebro.dk

studievejleder

Ann Dyhrberg Hinrichsen
Fag: virksomhedsøkonomi
   99 122 342
   ad@ucholstebro.dk

studieleder HHX og HTX

Bo Grønlund 
Fag: matematik, samtidshistorie
   99 122 546
   bg@ucholstebro.dk

studievejleder

Karin Peters Lehm
Fag: engelsk, psykologi
   99 122 345
   kl@ucholstebro.dk



underviser

Anne Marie Pedersen
Fag: international økonomi, 
samfundsfag
   asp@ucholstebro.dk

underviser

Allan Degn Knudsen
Fag: samfundsfag, historie, 
international økonomi
   adk@ucholstebro.dk

underviser

Christina Lindekilde 
Fag: dansk, historie
   cl@ucholstebro.dk

underviser

Hanne Corneliussen
Fag: dansk, tysk
   hco@ucholstebro.dk

underviser

Helle Nøjgaard
Fag: engelsk, tysk
   hel@ucholstebro.dk

underviser

Henrik Hvitved
Fag: engelsk, kulturforståelse
   heh@ucholstebro.dk

underviser

Claudia Nielsen 
Fag: spansk, kulturforståelse
   cn@ucholstebro.dk

underviser

Claus Skoven Pedersen 
Fag: international økonomi, 
samfundsfag, samtidshistorie
   cp@ucholstebro.dk

underviser

Inge Riis Korsgaard 
Fag: matematik, statistik
  irk@ucholstebro.dk

underviser

John Harboe Friis
Fag: afsætning, markedskom-
munikation
   jhf@ucholstebro.dk

underviser

Dinko Hadzovic
Fag: afsætning, psykologi, 
virksomhedsøkonomi
   dh@ucholstebro.dk

leder af pædagogisk udvikling

Eva Kølbæk 
Fag: engelsk, fransk
   ekb@ucholstebro.dk

underviser & læsevejleder

Camilla Møller Kjeldsen 
Fag: dansk, kulturforståelse
   cmk@ucholstebro.dk

underviser

Cecilie Bue
Fag: dansk, spansk, engelsk
   cb@ucholstebro.dk

underviser

Chris Borchers
Fag: matematik, virksomheds-
økonomi, international økonomi
   cbo@ucholstebro.dk

Undervisning 

underviser

Esther Schneider
Fag: engelsk, tysk
   es@ucholstebro.dk

underviser

Ebbe Høj
Fag: virksomhedsøkonomi, 
matematik
   eh@ucholstebro.dk

underviser

Gert Petersen
Fag: historie, samfundsfag
   gep@ucholstebro.dk



underviser 

Linda Bech Wind
Fag: fransk, dansk
   lw@ucholstebro.dk

underviser 

Mette Svane Qvist
Fag: dansk, mediefag
   mq@ucholstebro.dk

underviser 

Lisbet Munkøe
Fag: dansk, kulturforståelse, 
samtidshistorie
   lm@ucholstebro.dk

underviser 

Niels Gram Bentsen
Fag: International økonomi, 
psykologi, organisation
   nb@ucholstebro.dk

underviser

Ninna Møller Nørtoft
Fag: virksomhedsøkonomi, 
organisation, finansiering
   nin@ucholstebro.dk

underviser 

Lone Nyborg
Fag: afsætning, virksomheds-
økonomi, organisation
   lon@ucholstebro.dk

underviser 

Mark Jønsson
Fag: afsætning,innovation
   mj@ucholstebro.dk

underviser

Peter Christensen
Fag: virksomhedsøkonomi, 
finansiering
  pc@ucholstebro.dk

underviser og læsevejleder

Marianne S. Gregson
Fag: engelsk
   msg@ucholstebro.dk

underviser

Maja Rud Hornstrup
Fag: dansk, psykologi
   mrh@ucholstebro.dk

underviser

Maja Høgh
Fag: international økonomi, 
psykologi, samfundsfag
  mah@ucholstebro.dk

underviser

Louise Agerbo
Fag: virksomhedsøkonomi, 
afsætning
  le@ucholstebro.dk

underviser

Rasmus Wilki Møldrup 
Fag: dansk, engelsk
  rm@ucholstebro.dk

underviser

Rasmus Tolstrup Helms 
Fag: engelsk, historie
  rh@ucholstebro.dk

underviser

Morten Christensen
Fag: matematik
   mch@ucholstebro.dk

underviser

Karsten Lund
Fag: Virksomhedsøkonomi, 
afsætning
   klu@ucholstebro.dk

underviser

Kerstin Wieland
Fag: tysk, musik
   ke@ucholstebro.dk

underviser

Johnny Nielsen
Fag: matematik, informatik
   jn@ucholstebro.dk



HER ER...

BØGER du skal læse
OPGAVER du skal løse

TIDSFRISTER du skal overholde
LÆRERE du skal lytte til

LÆRERE du skal diskutere med
EKSAMENER du skal tage

en skole, der STØTTER DIG · STYRKER DIG · UDFORDRER DIG
og KAMMERATER du kan diskutere, samarbejde og feste med!

underviser 

Tina Maria Skov
Fag: virksomhedsøkonomi, finan-
siering, samfundsfag
   tms@ucholstebro.dk

underviser 

Torben Mauritson
Fag: afsætning, innovation
markedskommunikation  
   tma@ucholstebro.dk

underviser

Torben Østergaard Nielsen
Fag: internationaløkonomi, 
afsætning
   tn@ucholstebro.dk

underviser 

Thomas Krüger Hansen
Fag: jur, virksomhedsøkonomi
   tkh@ucholstebro.dk

underviser 

Tetyana Okhrimets
Fag: matematik
   to@ucholstebro.dk

underviser 

Tanja Listed Petersen
Fag: engelsk, kulturforståelse, 
historie
   tfp@ucholstebro.dk

underviser 

Sarah Billeskov 
cand.soc - HRM
Fag: afsætning, samfundsfag
   sbi@ucholstebro.dk

underviser

Sara Madeleine Winding
Fag: matematik
   sw@ucholstebro.dk



 Døesvej 76 · 7500 Holstebro ·  99 122 322 
www.ucholstebro.dk/hhx

  – en del af Uddannelsescenter Holstebro
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