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DIN FREMTID
- DIT VALG!
Ribe
Handelsskole
Ribe Handelsskole er en ung skole i en gammel by, - en by i det
flade og lidt barske marsklandskab og en by med stærke kulturelle rødder, der går mere end 1000 år tilbage i tiden.
Ribe har et stærkt lokalt og regionalt forankret uddannelsesmiljø, hvor Ribe Handelsskole er en af de skoler, der dækker
området for ungdomsuddannelser.
Værdierne, som er formuleret på skolen i fællesskab, er grundlaget for vort daglige arbejde med at skabe et godt, nært,
trygt og inspirerende miljø for undervisning og læring.
Ribe Handelsskole er:
✔ Udviklingsorienteret og fleksibel
✔ Åben og ærlig
✔ Centralt placeret i lokalsamfundet
✔ Kvalitetsbevidst

www.ribehs.dk
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Handelsskolen - HG
Der er ingen adgangsbegrænsning.

Langt de fleste elever kommer direkte fra folkeskolen, men
der er også mange eksempler på, at voksne elever starter på
HG, fordi de ønsker en anden uddannelse. Handelsskolens
grundforløb består af dels en teoretisk uddannelse på skole
– grundforløbet(2 år) – dels en praktisk uddannelse i virksomhed – hovedforløbet (2år)

HG - SALG
for den praksisorienterede
- og kreative elev
Elsker du at arbejde med
reklame og dekoration?
Kan du lide vekslende
arbejdsopgaver?
Drømmer du om et job
med kontakt til mange
mennesker?
Er du til praksisorienteret

undervisning med studieture og virksomhedsbesøg m.m.?
Ønsker du en uddannelse tæt på det lokale
erhvervsliv?
Så er HG - SALG noget
for dig...

HG - HANDEL
OG KONTOR
er for eleven, der gerne vil
arbejde med telefonen og IT
Interesserer du dig for
administration, sagsbehandling, økonomi eller
regnskab?
Drømmer du om et job
inden for import-eksport
eller engrosvirksomheder?

Er et job i shippingbranchen eller som
speditør noget for dig?
Vil du arbejde med
økonomi i en bank?
Så er HG HANDEL- OG
KONTOR noget for dig...

HG - IVÆRKSÆTTER HG - STUDENT
er for elever med virkelyst
og gå-på-mod

Har du en studentereksamen,
som du gerne vil bruge nu?

Er du god til at få nye og
anderledes ideer?

Ønsker du at få dine jobønsker afklaret?

Kan du klare 18 uger
mere på skole og så ud
og arbejde?

Drømmer du om at lave
dit helt eget produkt?

Kan du lide at arbejde
med projekter?

Ønsker du at lære,
hvordan du bedst muligt
markedsfører og sælger
dette produkt?

Så er HG-IVÆRKSÆTTER
noget for dig...

Ønsker du at få en faglig
uddannelse inden for
handel, kontor eller butik?

Kunne du tænke dig at
lære noget mere om erhvervsøkonomi, informationsteknologik og salg
og service?
Så er HG - STUDENT noget for dig...

Derfor valgte jeg Handelsskolen - HG:
Mona Midtgaard.
HG 2006 Gram

Anja Holm
HG 2002 Brørup

Jeg er i lære hos Told/Skat
i Tønder. I løbet af min
uddannelse har jeg været i
forskellige afdelinger inden
for SKAT. Jeg startede med
skatte-delen, hvor jeg fra den
første dag lavede sagsbehandling i borgernes sager vedr.
gennemgang af selvangivelser.
Senere i mit forløb har jeg
været i inkassoafdelingen.

Efter HG på Ribe Handelsskole var jeg i lære hos
Din Tøjmand i Vejen i 2 år.
Efter endt læretid har jeg
været ude at rejse i 1/2 år.
Nu er vi to piger, som har
startet vores egen forretning,
Butik Hope her i Ribe. Butik
Hope er en specialforretning
med modetøj til unge piger.

Miki
HG 2005 Rødding
Jeg startede på Ribe handelsskole august 2003 og
sluttede juni 2005.
Siden handelsskolen har jeg
arbejdet ved Rødding trælast.
Jeg startede den 1. august
2005. Det første halve år var
jeg ude på lageret hvor jeg
lærte hvor alle de forskellige
ting stod og hvad mange af
tingene hed. December 2005
kom jeg ind på kontoret, hvor
jeg har siddet siden. Mine opgaver er bla. at ekspedere kunder,
beregne tilbud og tage imod ordre.
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Handelsgymnasiet - hhx er en 3-årig almen og studieforberendede uddannelse, der
især sigter mod videregående uddannelse. Handelsgymnasiet har en erhvervsorienteret og international profil. Du kommer til at arbejde med moderne vidensområder
inden for blandt andet økonomi, afsætning, samfund, sprog, it, kultur og almene fag.
Handelsgymnasiet er et godt valg for dig, der kan lide køb, salg, eksport, markedsføring, økonomi, sprog, reklame, it, kommunikation og medier.

Derfor valgte jeg
Handelsgymnasiet
HHX:
Rikke Damkjær
Sørensen,
HHX 2000 Holsted
Jeg startede som elev hos
Dansk Supermarked og
blev efterfølgende ansat
som indkøbskoordinator
og senere produktchef. Et
spændende og udfordrende job i dansk detailhandel, hvor optimering
af leverandørsamarbejde,
indkøb og markedsføring
var i fokus.
Jeg startede i 2004 hos Toms Gruppen og arbejder nu som
Nordic Business manager med ansvar for salg og markedsføring
på det norske, finske, islandske og færøske marked.

Karen Laursen,
HHX 1996, Ribe
Efter jeg blev student
arbejdede jeg et år i en
vuggestue i Esbjerg. Året
efter startede jeg på jurastudiet i Århus - en dejlig
tid med mange venner og
en god studietilværelse.
Som uddannet cand. jur.
startede jeg i 2002 i et
job ved Danmarks Domstole som dommerfuldmægtig - først i Thisted
og senere i Rødovre.

Jens ConradPetersen, HHX 2005
Vejen
Med min HHX har jeg en
ungdomsuddannelse, der
fokuserer mere på nutiden
end datiden, og jeg har
fået et godt fundament
specielt på det erhvervsmæssige område. Jeg har
valgt journalistuddannelsen, fordi jeg interesserer mig for samfundet.

Jørn Holm
HHX 2003 Skærbæk
Jeg har brugt min HH fra
Ribe Handelsskole til at få
arbejde som revisor hos en
af de største revisionsvirksomheder i Danmark. Mit
mål er at blive statsautoriseret revisor. Derfor er jeg
gået i gang med HDstudiet.

ØKONOMI
Virksomhedsøkonomi og afsætning understøttet
af matematik er i centrum i denne studieretning. I
undervisningen beskæftiger eleverne sig med alle
funktioner i en virksomhed, og de får et indgående
indblik i virksomheders økonomi og markedsføring
af produkter både nationalt og internationalt.
Der arbejdes så virkelighedsnært som muligt med
tæt kontakt til virksomheder både på virksomhedsbesøg og på studieture.

-

Synes du om at arbejde med tal?
Kan du li’ at få regnestykker til at gå op?
Tror du, det er spændende at arbejde med
markedsføring af produkter?
Kunne du tænke dig at se på virksomheder fra
mange forskellige vinkler både i teorien og i
virkeligheden?

Så er ØKONOMI noget for dig.

INTERNATIONAL
Studieretningen lægger vægt på det internationale.
Eleverne arbejder med kulturforskelle og – ligheder både i Tyskland og Storbritannien som et led
i undervisningen. Desuden rejser eleverne til begge
lande på flere studieture.
Det internationale økonomiske samarbejde verden over og virksomheders eksport er ligeledes et
væsentligt indhold i studieretningen.

-

Kan du li’ at møde andre kulturer?
Synes du, det er sjovt at arbejde med sprog?
Har du mod på at rejse i Tyskland og Storbritannien?
Tror du, det er spændende at finde ud af, hvorfor
verdens økonomier er afhængige af hinanden?

Så er INTERNATIONAL noget for dig.

ØKONOMI/IT
I denne studieretning arbejder eleverne med virksomheden set fra et økonomisk perspektiv.
Endelig kommer eleverne grundigt ind i virksomhedens muligheder for at markedsføre produkter.

-

Sideløbende med det kommer eleverne til at
beskæftige sig meget med IT, så de får en god
forståelse for den IT, der anvendes i virksomheder.
IT bruges som et naturligt værktøj til at understøtte
virksomhedens økonomi og markedsføring.

-

-

-

Synes du, det er spændende at arbejde med
computerprogrammer?
Er du god til tal?
Tror du, det er spændende at forstå virksomheders økonomi?
Har du lyst til at lære IT på mere end brugerniveau?
Kunne du tænke dig at markedsføre produkter?

Så er ØKONOMI/IT noget for dig.

MARKED
Afsætning og virksomhedsøkonomi kombineret med
innovation er profilen i denne studieretning. Eleverne får et grundigt indblik i, hvad det indebærer at
drive egen virksomhed. De får mulighed for at starte
egen virksomhed i et skolemiljø – helt fra idéfasen
til budget og markedsføring til det endelige produkt
er klar til salg.

-

Vil du prøve at starte din egen virksomhed?
Kunne du tænke dig at komme på
messe med din egen stand?
Tror du, det er sjovt at markedsføre produkter?
Kan du se en sag fra flere perspektiver?
Er du god til at samarbejde?

Så er MARKED noget for dig.
Der er sammenhæng mellem teori og praksis i
denne studieretning.

www.ribehs.dk
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SKOLEMILJØ
At tage en uddannelse er først og
fremmest at opnå faglige og personlige kompetencer, der sikrer
dig alle muligheder. MEN, vi lærer
alle bedst, når vi trives. Derfor er
vores skolemiljø af altafgørende
betydning. Fællesarrangementer
med musik, politik, teater, debat
og underholdning er fælles ”åndehuller” for elever og personale.
Her smækker vi vinduerne op til
samfundet, Europa og resten af
verden.

Det skal være oplevelser, der sætter sig spor.
Det kreative er vigtigt for os alle.
Derfor er der tilbud til dig om
rytmisk musik, rytmisk kor, drama
og kreativ kunst fra september til
april.
Skolen og elevrådet arrangerer
fester og fredagscafeer for at styrke det sociale sammenhold.
Sport er en naturlig del af skolens liv. Ud over idrætsdage har vi
mange frivillige tilbud

INTERNATIONALE
AKTIVITETER
Internationale gæstelærere
I skoleåret 06/07 fra Spanien, England, Colombia, Italien, Tyskland og
Kina som medlærere i undervisningen.
Studieture og udveksling
Mulighed for studieture i Europas
hovedstæder og udveksling med
klasser i Europa.

Studieophold og sprogskole
Der kan vælges mellem følgende
internationale tilbud:
- 2 ugers studieophold eller
sprogskole i England, Irland,
Skotland, Spanien, Frankrig eller Tyskland
- 2 ugers studieophold i Kina eller Indien
Praktik i udlandet
Mulighed for 1 eller 2 års praktikophold i Tyskland, England eller
Irland.

SPORT
Skolen deltager i DM i handelsskolefodbold, - håndbold og
– golf med forudgående træning
og udtagelse. Aktive fredage kan
vi bruge til alle former for sport
efter skoletid. Udendørs fodboldog beachvolleyturneringer mellem klasserne i sommerhalvåret.
Indendørs fodbold-, håndbold-,
hockey-, badminton- og bowlingturneringer mellem klasserne i
vinterhalvåret.

- I både fodbold og håndbold
arrangeres der ture og rejser til
topkampe i ind- og udland
- Golf med professionel instruktør
- Badmintontræning med
tidligere elitespiller
- Karate med instruktør
- Aerobic – hver uge
- Yoga en eftermiddag om ugen

www.ribehs.dk

Ribe Handelsskole
Skyttevej 29, 6760 Ribe. Tlf. 76 88 21 00
E-mail: ribehs@ribehs.dk
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