
TURBO MOD EUX
BLIV KLAR TIL 2. GRUNDFORLØB 
PÅ EUX PÅ 3 MÅNEDER



TURBO MOD EUX
Vil du videre til 2. grundforløb på EUX eller vil du bare gerne gøre dig klar til en 
ungdomsuddannelse, så begynd med turbo-holdene Dansk C, Engelsk C og 
Samfundsfag C, hvor du får grundlæggende studiekompetencer og faglig indsigt.

Find ud af hvilken uddannelse du gerne vil have
Vi arbejder sammen med Herningsholm Erhvervsskole og Social- og 
Sundhedsskolen, og du vil få mulighed for at besøge erhvervsskolerne og tale med 
studievejledere og elever, således at du bliver afklaret i forhold til dit valg af 
uddannelse.

Undervisning og eksamen
Undervisningen finder sted over tre måneder fra den 10. september til den 20. 
december. Der er oftest eksamen i december i alle tre fag, men eksamen kan 
forekomme indtil d. 17. januar.



Skema
Skemaet består af 23 SU-lektioner og ser således ud:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.10 - 08.55 Samfundsfag Dansk Samfundsfag Dansk

08.55 - 09.40 Samfundsfag Dansk Dansk Samfundsfag Dansk

09.55 - 10.40 Engelsk Samfundsfag Dansk Engelsk Engelsk

10.40 - 11.25 Engelsk Samfundsfag Dansk Engelsk Engelsk

12.00 - 12.45 Engelsk Samfundsfag Studietime

12.45 - 13.30 Studietime

Vi har lagt to timer ind til arbejde med lektier og skriftlighed hver uge, som vi kalder 
studietimer. Her kan også være dansk, engelsk eller samfundsfag efter behov.

Tilmelding og yderligere spørgsmål
Tilmelding sker gennem en samtale med en studievejleder. Book en tid til en 
samtale med en studievejleder på herninghf.dk/tidsbestilling eller ring på 
96 27 62 00 og lad os hjælpe dig med at finde et tidspunkt til en samtale.
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