
På Grundforløb 1 har du mulighed for at afprøve forskellige erhvervsud-
dannelser. Du vælger et af vores hovedområder, som er beskrevet i fol-
deren på de næste sider.

Du kan komme på Grundforløb 1 lige fra folkeskolen eller senest et år 
efter du har forladt den.  

Du får en bred introduktion til erhvervslivet, og de kompetencer du skal 
have for at søge en læreplads.

I forløbet har du mulighed for at få et indblik i din valgte uddannelse og 
blive afklaret om, du har valgt rigtigt.

Grundforløb 1 varer 20 uger (½ år).

Grundforløb 1 
- starten på en erhvervsuddannelse
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Nakskov

Vil du vide mere? 
Ring, skriv eller send en SMS til vores vejleder.

Vi står klar til at hjælpe dig, og har du lyst til at kigge forbi selv eller med din mor og far, så er 
du altid velkommen til at kontakte:

Lene Hansen, 
61 126 812, leha@celf.dk     
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Hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport

* Mulighed for EUX

Produktion og byggeri  
Denne retning er for dig, der vil være håndværker og kan lide at arbejde fra idé til produkt. 
Du kommer til at lære at arbejde med forskellige metaller og træ. Desuden lærer du at svejse, 
træbearbejdning og tegne i forskellige programmer på computeren. Der arbejdes tværfagligt mel-
lem vores 3 uddannelser, hvor nogle af de fremstillede produkter sælges på vores julemesse. 
Du har også mulighed for at komme i praktik hos en håndværksmester for at afprøve dit fag i prak-
sis.

Uddannelser inden for fagretningen i Nakskov:

■ Tømrer*	 ■ Industriteknikeruddannelsen* 
■ Smed*  

Hovedområdet: Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Fødevarer
Denne retning er for dig, der kan lide at arbejde i et køkken. Du lærer at tilberede forskellige retter 
som ude i erhvervslivet. 
Du lærer om sund og næringsrigt mad, menu-skrivning, køkkenhygiejne samt om maden som sen-
sorisk oplevelse. I forløbet vil du få mulighed for at sælge de færdige produkter til arrangementer 
på skolen eller i byen. 
Til vores julemesse skal du være med til at producere forskellige retter og kager, som sælges til 
gæsterne på dagen. 
Du vil have mulighed for at komme i praktik for at afprøve dit uddannelsesvalg i praksis.

Uddannelser inden for fagretningen i Nakskov:

■ Bager og konditoruddannelsen*	 ■ Tjener* 
■ Gourmetslagter   ■ Ernæringsassistent* 
■ Gastronom*    

Detail, handel og kontor
Denne retning er for dig, der har interesse i salg og kundekontakt og kan lide at gøre en forskel for 
kunderne.
Du kan blive ansat i en butik eller i en privat eller offentlig virksomhed.
Du lærer at hjælpe kunder og at sælge en vare eller en service. Du lærer at tackle forskellige kun-
detyper, og du får indblik i, hvordan en butik eller en virksomhed fungerer. Vi har tæt kontakt til det 
lokale erhvervsliv, og du har f.eks. mulighed for at komme i praktik i en butik eller kontor. 
I forløbet har vi forskellige spændende events, f.eks. styl et butiksvindue for en lokal butik, udfærdig 
pressemateriale, afvikling af en julemesse, dekoration af ”klassens” butik i byen.

Uddannelser inden for fagretningen:

■ Detailhandel med specialer*    
■ Handelsuddannelsen med specialer*
■ Kontoruddannelsen (OBS: gennemføres kun som EUX) 

Hovedområdet:  Kontor, handel og forretningsservice

Fag på grundforløb 1:
■	Dansk 
■	Engelsk*
■	Samfundsfag

*Kun hvis man vælger EUX 

Fagene tilpasser vi, så de er i forlængelse af din viden fra folkeskolen. Har du lyst til at tage en EUX, 
en erhvervsfaglig studentereksamen, som svarer til en HF, kan du tage fagene på C niveau, så du 
kan starte på et EUX forløb på GF2.

En erhvervsfaglig studentereksamen giver dig mulighed for både at en praktikplads i en virksomhed 
og læse videre på en videregående uddannelse f.eks. som procesteknolog eller handelsøkonom.

I løbet af de 20 uger vil der være forskellige tværfaglige events så som:

■	”Ryste-sammen-dag”   ■	English Pub 
■	INTROTUR med overnatning	 ■	Kickstarter/innovationsprojekt
■	Pop-up-Butik    ■	Street Food Café 
■	Julemesse m.m. 


