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Overvejer du en erhvervsuddannelse efter folkeskolen? 
Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? 
Lyder fællesskab, nye oplevelser og nye venner spændende? 
Så er Marievangsskolens erhvervslinje måske noget for dig.

Erhvervslinjen har både noget du kender og en masse nyt
Du har almindelig klasseundervisning på Marievangsskolen, men flere gange om 
året supplerer vi den almindelige undervisning med noget mere praktisk. 

Her får du mulighed for at afprøve det, du har lært i timerne, når du kommer på 
brobygningsforløb og i praktik. 

På den måde bliver du klogere på, hvilken erhvervsuddannelse der pas-  
ser netop til dig.

Her får du suppleret den  
almindelige undervisning  

med noget praktisk



Introduktion til fire linjer på brobygning
Vi samarbejder tæt med ZBC, og du vil blive introduceret til deres fire linjer, 
som du kommer på brobygning på:

• Teknologi, Byggeri og Transport
• Introduktion til Business (Kontor, Handel og Forretningsservice)
• Introduktion til Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser
• Introduktion til Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Glæd dig til brobygning



Erhvervslinjen er for dig som:
• Ønsker en erhvervsuddannelse 
• Ønsker en mere praksisorienteret undervisning,  
 som du kan prøve af i virkeligheden
• Ønsker at prøve i praksis, hvad det vil sige at gå på de fire linjer på ZBC. 
 ZBC giver dig også mulighed for at læse videre på en ungdomsuddan- 
 nelse på et højt niveau (EUX)
• Ønsker flere praktikperioder
• Ønsker en skolegang, hvor både hænder og hoved bruges
• Ønsker at være sikker på at kunne få de adgangsgivende karakterer til  
 en erhvervsuddannelse efter 9. klasse

På Erhvervslinjen får du  
suppleret den almindelige 

undervisning med  
praktiske fag



 
 
 

For dig som gerne vil  
have en anderledes

skoledag

Du skal søge Erhvervslinjen, hvis du: 
• Har mod på en anderledes skoledag, hvor du får mulighed for at   
 prøve det, du lærer i praksis.
• Er motiveret til et målrettet forløb, som sikrer dig påbegyndelse   
 og gennemførelse af en erhvervsuddannelse 
• Er nysgerrig på de mange spændende muligheder, som du bliver   
 præsenteret for på de fire linjer på ZBC 



Hvem kan blive optaget?
Erhvervslinjen optager elever fra hele Slagelse Kommune. Du skal ikke til op-
tagelsesprøve eller bestå nogen test for at blive en del af Erhvervslinjen. Det er 
dit engagement, din vilje og din lyst til at lære nyt, der tæller. 

 Til gengæld får du dygtige undervisere i spændende og varierede forløb  
 og en unik indsigt i, hvilke muligheder erhvervslivet rummer.  
 Du får udviklet dig både fagligt og personligt, og det giver dig  
 erfaringer, du kan tage med dig videre i livet.

 
 
 
 

Erhvervslinjen er  
for alle



Sådan søger du:
Du kan få udleveret et ansøgningsskema på din skole og  sende det til  
marievang@slagelse.dk eller:

Marievangsskolen, 
Holmstrupvej 7
4200 Slagelse

Når vi har modtaget ansøgningsskemaet fra dig, så indbyder vi dig og dine 
forældre til en kort samtale. Vi har optagelse til klassen én gang om året, og vi 
holder informationsmøde for forældre og elever én gang om året. 

Du kan se datoer for informationsmøder og ansøgningsfrister på    
marievangsskolen.slagelse.dk. Følg også med på vores facebookside.

 Vi glæder os til at se dig på Erhvervslinjen

 

 Tak til ZBC for lån af billeder

Vi glæder os til at  
modtage din

ansøgning



www.marievangsskolen.slagelse.dk 
Følg os også på facebook

MARIEVANGSSKOLEN 
Holmstrupvej 7
4200 Slagelse
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