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tilbud til unge
mellem 16 og 25 år

VELKOMMEN
TIL KOMBINERET
UNGDOMSUDDANnELSE
på GAP

Holdstart i august & januar

Kombineret Ungdomsuddannelse en en 2 årig erhvervsrettet ungdomsuddannelse, opbygget i 4 dele á 20 uger.
Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller
10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde
på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Uddannelsen er SU-berettiget, og du bliver
uddannet til erhvervsassistent.
Før du kan begynde på KUU skal din vejleder
vurdere at det er en uddannelse der passer til dig.
Velkommen til KUU på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole!

UDDANNELSEN
På kommunikation, Service og Medier kommer
du til at arbejde med praktiske opgaver og projekter.
Du kommer til at få kendskab til følgende fag:
• Layout, design & formgivning
• Softwarekendskab i InDesign, Illustrator & Wordpress
• Kommunikation, kundekontakt og kundeservice
• Grundlæggende IT-service
Almene fag på uddannelsen:
• Dansk og formidling på D-niveau
• Matematik på FVU-niveau
• Førstehjælpsbevis / Brandbekæmpelse
• Mulighed for ekstra ordblindeundervisning
Du kommer i erhvervstræning på hver del, hvor du
tilegner dig viden og praktisk erfaring på
arbejdspladser inden for dit valgte fagområde.
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Som elev på den kombinerede ungdomsuddannelse
på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole
går du på et særskilt KUU-hold, som holder
til i egne lokaler og med egne lærere.
Du vil få mulighed for at deltage
ifælles kulturarrangementer, sociale
arrangementer og fester både sammen
med dine kammerater på KUU ’en og
sammen med produktionshøjskolens elever.

På kommunikation, Service
og Medier bliver du en
del af et praktisk læringsfællesskab. Vi arbejder med
fælles opgaver og træner
i samarbejde.
Det at arbejde omkring fælles
opgaver har stor prioritet i
vores uddannelse.

Erhvervsassistent

undervisningsform:

På KUU’en arbejdes der med praktiske opgaver
fra eksterne kunder som mindre virksomheder.
Det kan være brochurer, merchandise, hjemmesider,
håndtering af sociale medier m.m. KUU’en har også
et vist samarbejde med skolens grafiske værksted

I kommunikation, service & medier:
Som erhvervsassistent kan du varetage alsidige job
i små eller mellemstore virksomheder, foreninger/
organisationer og kommunale instiutioner, såsom
biblioteker, lokale makerværksteder, daginstitutioner
og skoler.

Erhvervstræning:

En vigtig del af uddannelsen er erhvervstræning,
hvor du skal i en form for praktik i fx. en lokal
virksomhed, offentlig institution eller andet.
Erhvervstræning foregår i 2-6 uger
pr. uddannelsesdel, og tilrettelægges
med udgangspunkt i din forløbsplan
og dine læringsbehov.

Du kan også indgå i et salgs- eller serviceteam inden
for detailhandel. Det kan fx være i relation til mindre
virksomheders kommunikation på de sociale medier,
markedsføring, salg, hjemmesidevedligeholdese m.m.
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Du vil desuden blive klar til at forsætte i videre
uddannelse hvis du har lyst.

KUU

evej

Roskild

kontakt skolen og få en
rundvisning og en snak
om dine muligheder.

Albertslund St.

• Kontakt vejleder Sanne E. Jessen på Sanne@gapro.dk eller ring 5127 2454
• Se datoer for infoaftener for kommende KUU-elever på gapro.dk

Holdstart i januar og august.
• Uddannelsen foregår på Glostrup Albertslund Produktionskole
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole
Sydvestvej 129 A. 2600 Glostrup.
www.gapro.dk
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