Vi udfører et
rigtigt stykke
arbejde
På HANDEL OG
SERVICE vil du opleve:
- At blive en del af et ægte
arbejdsfællesskab.
- Glæden og stoltheden ved
at udføre et rigtigt stykke
arbejde.

Bliv elev på
FGU Bornholm
Hvis du gerne vil starte på FGU
Bornholm skal du kontakte din
uddannelsesvejleder i kommunen.
Sammen finder i ud af om FGU er det
rigtige tilbud til dig.

Kontakt
FGU Bornholm
Minervavej 2
3700 Rønne
Mail@fgub.dk
+45 5697 4259
Cathie Westh +45 6012 1812 (rektor)
Signe Kühle +45 2211 9081 (vejleder)

- Blive en del af FGU
fællesskabet, på dine
præmisser.

FGU Bornholm

- Få et fagligt løft som
relatere sig til din
virkelighed og det arbejde
du drømmer om.

Minervavej 2, 3700 Rønne

FGU Bornholm
– din fremtid!

HANDEL
OG SERVICE
PGU – PRODUKTIONS GRUNDUDDANNELSE

Handel og service retter sig mod beskæftigelse eller
uddannelse indenfor:
• Butiksassistent
• Butiksmedhjælper
• Iværksætter
• Sælger
Så er du interesseret i salg og god service, at være
innovativ og udvikle nye produkter, nysgerrig på
kommunikation og personlig fremtoning, hvordan du
vinder med kreativ markedsføring og meget mere er
Handel og service et værksted for dig.
Introduktion til Handel og service
På handel og service arbejder vi med salg og
videresalg af varer og serviceydelser til forskellige
målgrupper og kunder. Vi arbejder med hele
salgsprocesser og dermed med både
markedsføring, salg, vejledning og betjening af
kunder administration og kundeservice.
”Vi er gode til at hjælpe hinanden i undervisningen og så
er sammenholdet fantastisk.”
– Emily, elev på Handel og service

”Jeg vil uddanne mig indenfor detailbranchen og derfor er
Handel og service perfekt for mig.”
- Laura, elev på Handel og service

Undervisning
Undervisningen tager udgangspunkt i relevante salgs
og servicesituationer, ud fra det helhedsorienterede
princip og dagligdagens forventninger. På baggrund af
handels og serviceopgaverne undervises der i relevante
emner og problemstillinger. Der arbejdes ud fra
medbestemmelse, elevindflydelse og som der
inddragelse skal være en integreret del af
undervisningen.
Matematik og dansk bliver naturligt integreret på
værkstedet, f.eks. i form af udarbejdelse af
arbejdsportfolio og eksamensportfolio.

Prøver:
Hvert niveau afsluttes med en prøve på følgende
måde:
Niveau 1 - Portfolie
Niveau 2 - Praktisk prøve
Niveau 3 - Begge dele
I kommer kun op i gennemgået materiale.
Værkstedets placering:
Værkstedet er placeret på Minervavej 2 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig!
Kontakt os eller din UU vejleder for at få en
rundvisning.

”I Handel og service er vi altid i gang med noget og læreren
tilpasser undervisningen efter den enkelte elevs behov.”
– Petrine, elev på Handel og service

Kontakt os
FGU Bornholm
Minervavej 2, 3700 Rønne

