DRØMME-

UDDANNELSER
– OGSÅ FOR DIG UDEN O2 I GENNEMSNIT

BLIV KLAR TIL EN

ERHVERVSUDDANNELSE

DER ER EN VEJ FOR DIG
Har du en drøm om at blive salgsassistent, tømrer, kok,
landmand eller en hvilken som helst anden af vores
mere end 100 uddannelser? Men har du ikke 02 i gennemsnit, så er det her den rette vej for dig.
Du kan starte på et af vores forberedende forløb, hvor
du har mulighed for at opnå kompetencerne til at blive optaget på din drømmeuddannelse. Du starter på
samme adresse og i samme omgivelser, hvor du efterfølgende vil fortsætte din uddannelse. Du får SU under
hele uddannelsen. Du skal dog forvente en mindre betaling for hvert fag. Se priserne under de enkelte forløb.

UNDERVISNING DER ER TÆT PÅ PRAKSIS
Begge forløb veksler mellem klasseundervisning og
en dag i værkstedet om ugen. Undervisningen tager
i videst mulige omfang udgangspunkt i hverdagen og
praktiske eksempler.

20 UGER

40 UGER

Har du ikke opnået et gennemsnit på 02 i dansk og
matematik, så har du på kurset mulighed for at opnå
det krævede gennemsnit.

Har du ikke opnået et gennemsnit på 02 i dansk og
matematik, så har du på kurset mulighed for at opnå
det krævede gennemsnit. Kurset er for dem, der ikke
forventer, at det er tilstrækkeligt med et forløb på 20
uger.

FAG
 Dansk G, eksamen
 Matematik G, eksamen
 Engelsk G, eksamen
 Vejledning, både VUC og Selandia
 Værksted
 Understøttende undervisning
IT er ikke et selvstændigt fag, men det vil være en integreret del af de øvrige fag.
Efter bestået eksamen er du klar til at starte på grundforløb 2.
Varighed: 20 uger
Sted:

Selandia, Bredahlsgade 3A, Slagelse

Priser:

Forløbet er SU-berettiget, men der er en
egenbetaling på 120 kr. på dansk, matematik og engelsk.

Kontakt: Vera Thuesen på 28442200 for at få informationer om opstart.

FAG
 Dansk G, eksamen
 Matematik G, eksamen
 Engelsk G, eksamen
 Vejledning, både VUC og Selandia
 Samfundsfag G, eksamen
 Naturvidenskab G, eksamen
 Værksted
 Understøttende undervisning
IT er ikke et selvstændigt fag, men det vil være en integreret del af de øvrige fag.
Efter bestået eksamen er du klar til at starte på grundforløb 2.
Varighed: 40 uger
Sted:

Selandia, Bredahlsgade 3A, Slagelse

Priser:

Forløbet er SU-berettiget, men der er en
egenbetaling på 120 kr. på dansk, matematik og engelsk.

Kontakt: Vera Thuesen på 28442200 for at få informationer om opstart.

RING ELLER SKRIV
Har du lyst til at høre mere, eller har du nogle spørgsmål,
så ring på 5855 5050 eller send en mail på vuc@vuc-vs.dk
Forløbene er et samarbejde mellem Selandia, SOSU Sjælland og VUC Vestsjælland Syd.

Vestsjælland Syd

