
 

Grundforløb 1  

MAD, MOTION OG OPLEVELSER 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
 
For dig, der er interesseret i uddannelserne gastronom, tjener eller fitness 
 
På denne fagretning skal du arbejde med gastronomi, 
kundekontakt, sundhed og fitness, så du kan forberede 
dig til dit drømmejob og vælge den uddannelse, der er 
bedst for dig. 
 
I undervisningen arbejder du med 3 spændende 
projekter: 
 
En verden af oplevelser 
Projektet tager udgangspunkt i et globalt perspektiv, hvor 
du får kendskab til de grundlæggende arbejdsmetoder 
inden for gastronomi, tjenerfaget og fitness. 
 
Drømmejobbet 
Her møder du fagfolk fra de forskellige brancher på skolen 
eller ude i virksomhederne. Du får kendskab til de mange 
karrieremuligheder, der er. 
 
Den unikke oplevelse 
Du lærer om servicering og kommunikation med for-
skellige kundetyper, og hvordan du skaber unikke 
oplevelser for kunden. 
 
Dagligdagen 
Undervisningen vil være praksisnær med afvekslende 
undervisningsformer. 
 
Mødetider 
Undervisningstiden kan variere, men ligger normalt i 
tidsrummet kl. 8.10-16.00. Du må forvente, at der også 
kan være undervisning om aftenen. 
 

Praktisk 
Du skal til undervisningen anskaffe dig skridsikre sko og 
træningstøj, inkl. indendørs træningssko. 
 
Forældremøder 
I løbet af dit grundforløb vil du og dine forældre blive 
inviteret til et forældrearrangement, hvor der bl.a. er fokus 
på dit endelige valg af uddannelse. 
 
Grundforløbets varighed 
20 uger 
 
Indhold 
Undervisningen giver dig en bred viden og nogle grund-
læggende færdigheder inden for uddannelserne samt et 
indblik i branchen og dens praktik- og beskæftigelses-
muligheder. 
 
Du starter med 14 dages introduktion og kompetence-
vurdering. 
 
Faget dansk er obligatorisk, mens de øvrige fag vælges. 
 
Under forløbet vil der løbende være vejledningsaktiviteter 
rettet mod dit endelige valg af Grundforløb 2. Her vil dine 
forældre også blive inddraget. 
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EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse 

 
Gennemførelsen af Grundforløb 1 giver adgang til Grundforløb 2 på hvilken som helst 
af de over 100 forskellige erhvervsuddannelser.  
Bemærk: Enkelte uddannelser har adgangsbegrænsning til Grundforløb 2. 

 
Undervisningsmiljø 
Du vil gennem hele grundforløbet være tilknyttet et hold, 
hvor der vil være forskellige tværfaglige aktiviteter og 
temaer. 
 
Der vil hele tiden være fokus på dig, hvad du er god til, og 
hvilken karrierevej du skal vælge. 
 
Adgangskrav og optagelse 
Du kan starte på Grundforløb 1, hvis du: 
 
• søger direkte efter 9. eller 10. klasse eller senest 1 år 

efter afsluttet 9. eller 10. klasse. 

• har bestået folkeskolens afgangseksamen, herunder 
har bestået dansk og matematik. 

• er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse 
eller har en uddannelsesaftale, hvor Grundforløb 1 er 
omfattet. 

 
Grundforløb 1 starter i august, og du søger ind senest den 1. 
marts via www.optagelse.dk. 
 
Der er uddannelsesgaranti, hvilket vil sige, at elever, der 
har gennemført Grundforløb 1, er garanteret, at de kan tage 
en erhvervsuddannelse – men ikke en bestemt erhvervs-
uddannelse. 
 

På Grundforløb 1 bliver du introduceret til et større 
fagområde.  
 
I løbet af Grundforløb 1 vælger du, hvilket Grundforløb 2  
du ønsker at fortsætte på. Grundforløb 2 retter sig mod  
én konkret uddannelse. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på  
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk. 
 
Uddannelserne findes på følgende adresser: 

C.F. Tietgens Vej 11 
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvogns-
mekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker, 
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-, 
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskin- 
og vejgodstransportuddannelserne. 
 
Skovvangen 28 
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent  
og fitnessuddannelsen. 
 
Vranderupvej 90 
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand, 
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker, 
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen. 
 
 

 


