
Løft din elevuddannelse 
til et højere niveau
Nu kan du kombinere din elevuddannelse med et akademifag 
og dermed være i gang med en videregående uddannelse, når du 
bliver udlært. Deltag i Talent Camp på Herningsholm Erhvervs- 
skole i uge 27.

Vil du gerne sætte barren højt i din elevuddannelse? Så er det nu, du skal gribe chancen og 
kombinere din elevuddannelse med faget ”kommunikation i praksis” og dermed få de første 10 
ECTS-point i akademiuddannelsen ”Kommunikation og formidling”.
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INDHOLD 
Kommunikation foregår alle steder. Faktisk er det svært 
at undgå at kommunikere. Selv når du står helt stille og 
holder din mund, kommunikerer du... Og når vi nu kon-
stant kommunikerer verbalt, nonverbalt, skriftligt, visuelt 
og digitalt, ja, hvorfor kan det så nogle gange være så 
svært og gå så galt?

Med kurset stiller vi skarpt på netop det spørgsmål. Med 
udgangspunkt i praksisnære eksempler fra dit og dine 
medstuderendes arbejdsliv, skal vi arbejde med, hvordan 
du bliver skarpere på din personlige kommunikation samt 
styrker dine evner til at kommunikere et klart budskab 
både verbalt og skriftligt.

OMFANG 
10 ECTS

VARIGHED 
Undervisningen er en kombination af selvstudie, frem-
møde og opgaveskrivning. Du skal møde på skolen 5 dage 
(uge 27), hvor du skal påregne længere skoletid end en 
normal skoleuge (30 timer). 
Inden skoleopholdet skal du have forberedt dig med 
læsning af fremsendte materialer og efter skoleopholdet 
skal du lave et eksamensprojekt, som du skal eksami-
neres i mundtligt.

Forløbet afsluttes med en standpunktskarakter, som du får 
på dit skolebevis på din erhvervsuddannelse. Eksamen er 
ikke obligatorisk, men et tilbud, der giver dig et eksamens- 
bevis på dit akademifag med ECTS fra Erhvervsakademi 
MidtVest.

MERE INFO

Kommunikation
i praksis

Tilmeldingsfrist:
Tirsdag den 2. juni 2020

MÅLGRUPPE 
TalentCamp er for dig, der skal til fag-
prøve i uge 25 eller uge 39 - 2020.

STED 
Undervisningen foregår på Hernings- 
holm Erhvervsskole & Gymnasier.
Eksamen foregår på Erhvervsakademi 
MidtVest.

TIDSPUNKT 
Fremmødeundervisning: uge 27/2020
Eksamen: uge 39/2020 
For at have adgang til eksamen, skal 
du have bestået din fagprøve inden 
eksamensdagen.

PRIS 
Undervisningen er gratis. Din arbejds- 
giver får refusion som ved alle andre 
skoleophold.
Som Talent Camp-deltager er der 
aktiviteter ud over den almindelige 
skolegang, og vi anbefaler derfor at du 
overnatter på skolehjemmet. Der er 
gratis fuld forplejning og overnatning.
Eksamen foregår på Erhvervsakademi 
MidtVest. Der er et eksamensgebyr på 
kr. 1.600. Det skal påregnes omkost-
ninger til køb af lærebog.

TILMELDING 
Du tilmelder dig Talent Camp på:
herningsholm.dk/talentcamp
Der åbnes for tilmeldinger medio 
januar 2020.  
Ved tilmeldingen skal du angive om 
du ønsker at afslutte faget med ek-
samen på Erhvervsakademi MidtVest.
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