
EUD/ EUX Business 
Formål: Formålet med brobygningsforløbet er, at give dig en bred introduktion til 

Erhvervsuddannelserne EUD/ EUX Business. Du får kendskab til fagene, 
niveauet, arbejdsformer og til det faglige og sociale miljø på Tradium Business. 
Det er kort sagt vores mål, at du får en fornemmelse af, hvordan det er at være 
elev på Tradium Business på Minervavej 57, samt hvad uddannelsen går ud på 
og kan bruges til efter EUD/ EUX Business. 

Indhold: Du vil opleve miljøet og dagligdagen på EUD/ EUX Business og kan glæde 
dig til et forløb med oplevelser og udfordringer.  

Du får stifter bekendtskab med traditionelle Business fag som fx afsætning, 
erhvervsøkonomi og præsentationsteknik. 

Den viden du erhverver dig, kommer du til at arbejde med i et mini-projekt. i 
projektet lægges der vægt på at den teoretiske viden kombineres på tværs 
af fagene, samt anvendes i forhold til virksomheder som EUD/EUX Business-
elever typiske får arbejde i. 

Du vil også møde Tradiums studievejledere, som informere dig om 
hovedforløbet (praktiktiden efter EUD/EUX) og om de muligheder, der er for 
videreuddannelse og job efter EUD/EUX.  

Bemærkninger: 

Er der i løbet af ugen specielle fællesarrangementer af social eller kulturel 
karakter, som skolens øvrige elever skal deltage i, deltager 
brobygningeelever som en naturlig del heraf. 

Arbejdsform: Undervisningen foregår dels som klasseundervisning og opgaveløsning i grupper, 
samt som kreativ værkstedsundervisning (dekoration/butik) 

Mødetid: Du skal den første dag møde i skolens kantine kl. 08.30 på Minervavej 57, 8960 
Randers SØ. Her vil du blive hentet af en underviser fra afdelingen. I de dage du 
er på brobygning skal du forvente en skoledag i tidsrummet fra 08.30-13.50. 
Hvis du bliver syg eller forhindret i at møde skal du give besked på
8710 0437. Vi minder om at der naturligvis er mødepligt til forløbet. 

Transport: Offentlige transportmuligheder til Paderup, Minervavej 57: Paderup Boulevard: 
115, 211, 212, 213, 214, 217, 221 Århusvej/Hadstenvej: 115, 118, 211, 212, 
213, 214, 217, 221, 918x  
Du kan evt. tjekke busafgange på www.midttrafik.dk eller på www.rejseplanen.dk 

Kantine: Du har mulighed for at købe mad og drikke i skolens kantine. Du er også 
velkommen til at medbringe din egen madpakke. 

http://www.midttrafik.dk/
http://www.rejseplanen.dk/


Øvrige 
informationer: 

Medbring gerne bærbar pc, hvis du har sådan en.  
Hvis du har spørgsmål til brobygningsforløbet, er du meget velkommen til at 
kontakte sekretær Caroline Bruun Jørgensen på mail caro@tradium.dk 
Du får ikke yderligere indkaldelse, men du kan altid selv tjekke, hvor og hvornår 
du skal på brobygning/intro. Det gør du ved at logge på https://ung.unoung.dk/ 
med dit UNI-log in. 

Min/maks 
elever 

Min. 10 
Maks: 24 

Sted Tradium, Minervavej 57, 8960 Randers SØ 

mailto:nyg@tradium.dk
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Forælder
Log ind med NemID  

Ung
Log ind med UNI-Login  

Log ind med NemID  

Log ind med SMS kode

Find vejleder
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