
Erhvervsklassen 

Formål
Erhvervsklassen tilbyder et lærings-
miljø med fokus på struktur og trygge 
rammer, med færre elever i klassen. 
Erhvervsklassen har kortere og færre 
skoledage, undervisning i færre fag med 
fokus på fagligt løft i dansk og matema-
tik, samt to ugentlige praksisdage i form 
af erhvervspraktik og/eller forløb på 
erhvervsuddannelserne.

Målgruppe 
Erhvervsklassen er for:  
•  Elever der motiveres af en skoledag 

med mere praktisk arbejde, hvor prak-
tik indgår som en fast del af skolefor-
løbet.

•  Elever med fokus på at løfte sig fagligt i 
dansk og matematik 

•  Elever der ønsker mulighed for at ar-
bejde med fagene i et tilpasset niveau, 

der tager udgangspunkt i elevens 
udfordringer. 

•  Elever der ønsker at søge en erhvervs-
uddannelse, et arbejde eller en praktik-
plads efter 9. klasse

Der tilstræbes en ligelig fordeling af 
elever fra kommunens skoler samt en 
ligelig fordeling af drenge og piger.  

Indhold
I Erhvervsklassen modtager eleverne un-
dervisning, der vægter en kombination 
af teori og praksis. Erhvervsklassen har 
reduceret fagrække med vægt på kerne-
fagene kombineret med værkstedsun-
dervisning og praktikforløb. Eleverne 
har erhvervspraktikforløb svarende til 
én til to dage om ugen i samarbejde med 
lokale virksomheder, samt forløb på 
erhvervsuddannelserne. 

I Erhvervsklassen arbejdes der med 
særligt fokus på; 
•  Relationen mellem lærere og elever  

•  Øget fokus på kernefag gennem en 
reduceret fagrække  

•  En praktisk og rummelig undervisning 

Erhvervsklassen arbejder tæt sammen 
med UU, der kan hjælpe elev og elevens 
familie med at blive klogere på de ud- 
dannelses- og praktikmuligheder, der 
findes. Dette gøres bl.a. gennem praktik-
forløb af kortere og længere varighed, 
hvor eleven får mulighed for at prøve 
kræfter med arbejdet på forskellige 
arbejdspladser.
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Erhvervsklassen er placeret på Vester-
markskolen, og der er ca. 20 pladser 
fordelt på 8. - 9. årgang. 

Ønsker en elev at gå i Erhvervsklassen 
kontaktes UU-vejleder på egen skole.

Organisering
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Erhvervsklassen er et tilbud til elever på 8.- 9.klassetrin, der motiveres af en  
skoledag med mulighed for færre fag, ugentlige praktikdage på lokale virksomheder  
og praksisundervisning på erhvervsskolerne.


