
Mere end en 10. klasse
10. business

Hvad er 10. business?
Med 10. business på TietgenSkolen får du et anderledes år med fuld fart på din læring. Vi giver dig nye venner og en 
spændende ny skole, du skal lære at kende. På 10. business forbereder vi dig på dit valg af ungdomsuddannelse. Vi 
gør dig fagligt dygti gere og du bliver klogere på, hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan ti lbyde dig. 

På 10. business kombinerer du fag du allerede kender fra 9. klasse med nye og virkelighedsnære fag som handler 
om markedsføring, økonomi, event, innovati on og sociale medier. Det betyder, at du både bliver dygti gere ti l dansk, 
engelsk og matemati k, men også bliver klogere på nogle af de fag, som du vil få, hvad enten du vælger at fortsætt e på 
hhx, eux, eud eller stx.

Vores 10. business ligger på Odense Havn, hvor du vil få din hverdag sammen med vores elever på eux business og 
du kommer med ti l alle de sociale arrangementer. Samti dig kommer du ud og oplever verden - både den der ligger 
lige uden for døren med virksomhedsbesøg men også udlandet med en studietur ti l Berlin.

Så vi garanterer dig for, at en 10. klasse hos os ikke bliver kedelig!

Valgfag
På 10. Business kan du vælge imellem en masse fede valgfag, som alle forbereder dig på de erhversrett ede fag, du vil 
kunne møde på hhx, eux og eud.
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Optagelseskrav
For at blive optaget i 10. Business skal du have mindst 02 i dansk og matemati k ved folkeskolens afgangsprøve, FP9.

VALGFAG

Akti er og økonomi 
Innovati on 

Markedsføring 
Design 

Eux tysk – udveksling - kommunikati on 
Event 



Event

Eventkoordinator

Handel

 Handelsassistent, salg

  Indkøbsassistent

  Logisti kassistent

 Digital Handel B2B

Detail (buti k) Finans

Finansassistent 

Kontor

  Administrati on  

 Off entlig administrati on

 Advokatsekretær             

 Økonomi                    

 Revision                  

 Spediti on & shipping
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  Dekoratør

  Blomsterdekoratør

  Digital handel
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Eux
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Euv
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Ny mesterlære

Ny mesterlære

Ny mesterlære

Vores uddannelser
Hvad kan jeg blive?

Brancher

Eud business
Den hurti ge vej for dig, 
der ønsker et job inden for 
handel

Eux business
For dig, der vil kombinere 
en karriere inden for handel 
eller administrati on med en 
studentereksamen

Euv business
En eud eller eux Business 
for dig, der er fyldt 25 år

Eus business
En eud business på 5 uger 
for dig, der har en stx, htx, 
hf eller anden eux

Ny mesterlære
For dig, der allerede har en 
aft ale med en arbejdsgiver, 
der vil have dig i lære med 
det samme

10. business
For dig, der ønsker en 10. 
klasse på en ungdoms-
uddannelse med business 
som profi l

VI FLYTTER I NYE FEDE
RAMMER I 2024 
TietgenCity skal være Danmarks førende merkanti le uddannelses-
område, placeret i et levende campusområde midt i Nørrebro og på 
kanten af havnekajen i Odense. 

Vi vil skabe en nytænkende merkanti l skole, der også om mange år 
fremstår fremsynet og moderne. 


