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Sammen med reformen af erhvervsuddannelserne er der kommet en ny detailhandels- 
uddannelse. Den nye uddannelse er tilrettelagt, så den imødekommer branchens ønske 
om højere kvalitet i uddannelsen, fastholder flere unge i detailhandelen og i højere grad 
afspejler den virkelighed, eleverne møder ude i virksomhederne.

DE VIGTIGSTE NYHEDER I DETAILHANDELSUDDANNELSEN ER:

ADGANGSKRAV sikrer et højere fagligt niveau. Eleven skal have mindst 02 i gennemsnit 
i både dansk og matematik eller en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

FORBEDRET UDDANNELSESMILJØ er med til at motivere og fastholde eleverne  
gennem hele grundforløbet.

OVERGANGSKRAV sikrer, at eleven har bestået grunduddannelsen og fået mindst 02  
i gennemsnit på grundfagene, inden han eller hun starter på hovedforløbet. 

GRUNDFAG PÅ HØJERE NIVEAU OG TALENTSPOR giver ambitiøse elever mulighed 
for i samarbejde med virksomheden at tage uddannelsen på et højere niveau, der peger 
frem mod evt. akademiuddannelse eller videregående uddannelse.

EUX giver eleven mulighed for at kombinere detailhandelsuddannelsen med en gymnasial 
eksamen. EUX forlænger uddannelsen med et studieår, der ligger forud for praktikperioden.

ØGET FOKUS PÅ E-HANDEL OG SOCIALE MEDIER så elever og virksomheder kan 
vælge at arbejde målrettet med de digitale kanaler. Der er mulighed for, at eleven  
arbejder med e-handel i op til halvdelen af praktiktiden.  

HER KAN I FÅ MERE AT VIDE
Yderligere information om uddannelsens indhold og opbygning, brancheprofiler,  
specialefag m.m finder i på viveddukan.nu
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SÅDAN SØGER I NYE ELEVER
Virksomheder, der er godkendte til at oplære elever, kan søge efter elever 
via stillingsopslag på praktikpladsen.dk, almindelige stillingsannoncer eller 
ved at henvende sig til den nærmeste handelsskole.

Er virksomheden endnu ikke godkendt, kan I kontakte den nærmeste  
handelsskole og høre mere om, hvordan I bliver godkendt. 

HER FINDES DETAILHANDELSUDDANNELSEN:
Business College Syd (Mommark, Als)
CELF (Lolland Falster)
Erhvervsskolerne Aars
Frederikshavn Handelsskole
Viden Djurs (Grenå)
Handelsfagskolen (Odder, Århus)
Handelsskolen København Nord (Frederikssund, Hillerød, Lyngby)
Herningsholm Erhvervsskole
IBC (Kolding, Fredericia, Middelfart, Aabenraa)
Mercantec (Viborg)
Next-Uddannelse København (Ballerup, Ishøj ,Tåstrup)
Niels Brock (København) 
Roskilde Handelsskole
Selandia (Slagelse)
Svendborg Erhvervsskole
TietgenSkolen (Odense)
Tradium (Randers)
UCH - Uddannelsescenter Holstebro
ZBC Zealand Business College (Næstved, Ringsted, Vordingborg)
Aalborg Handelsskole
Aarhus Business College
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