Studiemiljøet i Ishøj
I Ishøj er vi klar til at give dig den bedste start på din karriere inden for butik og salg, kontor og
handel eller event. Vi skræddersyer din uddannelse, så den retter sig mod det område, du helst vil
arbejde indenfor.
Vi underviser i virkeligheden
Efter grundforløbet skal du være klar til at arbejde som praktikant i en virksomhed. Derfor
fokuserer vi på, at dine opgaver på skolen tager udgangspunkt i virkeligheden. Vi har bl.a. vores
egen butik, som du skal arbejde i, og du har også mulighed for at starte en virksomhed sammen
med dine skolekammerater via projektet Young Enterprise.
Et godt studiemiljø
Fester, cafeaftener, sportsdage og studieture bliver selvfølgelig en naturlig del af din skoletid. Vi
gør meget ud af, at dine to år på skolen bliver fyldt med fede oplevelser. Det hele skal ikke handle
om bøger og lektier, og det gør det heller ikke hos os.

Fagene
Uanset hvad du vælger, er der en række obligatoriske fag, som alle skal have.
Dansk
Formålet med faget er at gøre dig stærkere - både sprogligt og skriftligt, så du bliver bedre til at
formulere dig og til at lytte til, og læse, forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Vores mål
er, at gøre dig bedre til at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige
sammenhænge.
Salg og service
Formålet med faget er, at du lærer meningen med reklamer, og hvordan du tiltrækker og
fastholder kunder, samt hvorfor en virksomhed laver markedsføring. Dette er vigtigt at vide, når
du i fremtiden skal varetage arbejdsopgaver inden for salg, handel og markedsføring.
Engelsk
Formålet med faget er at styrke din mulighed for at begå dig i internationale sammenhænge, så du
kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene
sammenhænge.
Vi ønsker at gøre dig klar til, at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori engelsk indgår og til at
kunne fungere som medarbejder og borger i et mere og mere internationalt erhvervsliv og
samfund.
Samfundsfag
Formålet med faget er, at du blandt andet lærer om hvordan samfundet er opbygget. Hvad
betyder samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende? Vi ønsker, at du skal
lære om demokrati og kultur, samt om de samfundsmæssige påvirkninger, der kommer fra den
øvrige verden.

Erhvervsøkonomi
Formålet med faget er at lære om, hvordan du etablerer en virksomhed, og hvordan du foretager
daglige pengeregistreringer i en handelsvirksomhed og en servicevirksomhed.
Du kommer til at lære, hvordan du udarbejder et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed.
Ligeledes hvordan en computer indgår som en vigtig del, når der foretages pengetransaktioner
ved køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger.
IT
Formålet med faget er at styrke dine forudsætninger for at arbejde med computere og
programmer, som er typiske i forhold til kontor og butik. Du vil lære at betjene computere og
bruge programmer, som er vigtige i en arbejdssituation.
Tysk/spansk
Formålet med faget er at styrke din mulighed for at begå dig i internationale sammenhænge, så du
kan gøre dig forståelig på tysk/spansk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
Vores mål er at gøre dig klar til at kunne varetage mindre sproglige arbejdsopgaver, hvori
spansk/tysk indgår, og til at kunne fungere som medarbejder og borger i et mere og mere
internationalt erhvervsliv og samfund.
Spændende projekter
Ved siden af de obligatoriske fag, laver du projekter, som retter sig specielt mod dine interesser.
Det kan f.eks. være personlige branding eller visuel markedsføring.

Det får du
Du får en praktisk uddannelse, så du f.eks. kan starte din egen virksomhed eller øve
kundebetjening i vores butik.
Open learning center
Vi går mere og mere væk fra klassisk klasselokale-undervisning. Derfor har vi skabt et open
learning center, som er et stort lokale, hvor du og dine klassekammerater kan arbejde i små
grupper. Her er sofagrupper, små lokaler med fatboys og it-faciliteter.
Start en virksomhed
Vi har stort fokus på iværksætteri og hvert år vinder vores elever konkurrencer i hele landet inden
for innovation og iværksætteri. Du kan vælge at følge vores Young Enterprise-program, hvor du i
samarbejde med andre starter en virksomhed ud fra et produkt, som I selv udvikler. Gennem
forløbet skal I designe, patentere, markedsføre, prisfastsætte og sælge produktet.
Kom i form
Alle undersøgelser taler for, at man bedre kan koncentrere sig om at lære noget, hvis man lever
sundt og får motion. Derfor har vi motion på skoleskemaet. En gang om ugen hiver du
træningstøjet på og får et par timers motion i skoletiden.

Studietur og mulighed for sprogrejse
Du vil komme på en fed studietur med dine lærere og klassekammerater i foråret, og hvis du har
større ambitioner i forhold til sprog og kultur, har du også mulighed for at komme på en tre ugers
sprogrejse til Limerick i Irland.

Det sker
I Ishøj handler det ikke kun om bøger og lektier. Fester, sportsdage og fredagscaféer er med til at
skabe et sjovt studiemiljø.
Fester
Du kommer ikke til at kede dig de to år, du går på uddannelsen. Der er nemlig mange fede fester i
løbet af året. Vi starter altid ud med et brag af en introfest, hvor du kan lære alle dine nye
skolekammerater at kende.
Derudover har vi hvert år julefest, og så er der selvfølgelig årets højdepunkt, gallafesten, hvor du
skal finde dit fedeste tøj frem og måske leje en limousine og ankomme med stil.
Sportsdage
Du skal nok få rørt kroppen i Ishøj. To gange årligt dyster alle klasser mod hinanden på vores
sportsdage, og når det bliver juletid afholder vi ”Julympiade”. Du kan desuden altid dyste mod
vennerne på de opstillede bordtennisborde, som også et par gange om året bliver brugt til at
afholde konkurrencer på. Derudover deltager vi hvert år i erhvervsskolernes fodboldturnering.
Fælles morgenmad
Hver onsdag hygger du og din klasse med fælles morgenmad.
Fredagscafe
I Ishøj går du i skole side om side med andre elever, som uddanner sig til for eksempel smede,
tandklinikassistenter, elektrikere og beklædningshåndværkere. Du kan møde dem alle, når vi
jævnligt afholder fredagscafe for hele huset.
Afslutning
Efter to hårde, men lærerige, år er du klar til at springe ud på arbejdsmarkedet via en praktikplads.
Det skal selvfølgelig fejres med den traditionelle hue, fest med klassekammeraterne og tur i vogn
rundt i byen.

Need Backup?
Vores fastholdelseskonsulent, mentorordning og lektiecafe sikrer, at du altid kan få hjælp med
såvel faglige som sociale udfordringer.
Fastholdelelseskonsulent
Vi har en fastholdelseskonsulent, som hedder Aleksandar. Han er ansat til at sørge for, at du trives
på skolen. Aleksandar interesserer sig for, at du fungerer socialt og dermed får de bedste odds for
at fuldføre uddannelsen.

Du kan altid komme til Alexander, hvis du mangler en at snakke med om alt fra lige fra
kærestesorger og problemer derhjemme til idéer til sociale aktiviteter.
Få en mentor
Skulle det ske, at du efter studiestart oplever, at du har svært ved at klare studiet, så skal du
endelig ikke give op. Der er nemlig masser af hjælp at hente. For eksempel er der vores
mentorordning, hvor du i samråd med din kontaktlærer kan blive tilknyttet en mentor.
En mentor er en voksen person, der arbejder på skolen og kan hjælpe dig i forhold til eventuelle
faglige og sociale udfordringer. Kontakt vores studievejledning og hør mere om mentorordningen.
Lektiecafé
Der er mange fag at skulle holde styr på, når du går på skole. Men du skal ikke gå i panik, hvis der
skulle være fag, hvor du halter lidt bagefter. Der er nemlig altid hjælp at finde i vores lektiecafe.
SMS besked ved aflysning
Du får sendt en sms, når der er akut aflysning eller ændringer i undervisningen.
Kontaktlærer
Hos os har du en kontaktlærer, som har særligt fokus på klassens sociale trivsel.

Young Enterprise
Har du hovedet fyldt med idéer? Så kan du helt sikkert få ført nogle af dem ud i livet, hvis du bliver
en del af Young Enterprise-klasserne.
Start en virksomhed
Når du går i en Young Enterprise klasse, skal du i samarbejde med andre starte en virksomhed ud
fra et produkt, som I selv udvikler. Gennem forløbet skal I designe, patentere, markedsføre,
prisfastsætte og sælge produktet.
Konkurrencer
Når produkt og forretningsplan er på plads, deltager I i konkurrencer mod andre virksomheder på
forskellige messer i hele landet. På NEXT er vi traditionelt med helt fremme til konkurrencerne, og
vi har flere gange haft virksomheder, som også har kvalificeret sig til internationale konkurrencer.
Der stilles krav
For at være en del af Young Enterprise-klassen skal du have god arbejdsmoral og ikke mindst gode
samarbejdsevner. Derudover er det en fordel, hvis du har gode evner i dansk, it, erhvervsøkonomi
og engelsk. Men hvis du er idérig og har drive, så kan det dog kompensere for, at du måske
mangler lidt i det faglige. Vil du vide mere om Young Enterprise, så kontakt Mogens Nielsen.

Mere om dagligdagen på skolen
Følg vores Facebook-side: http://www.facebook.com/cphwesthgishoj

