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Det gørikke noget, hvis man har
lidt matematisk sans, fordi vi

har fag som økonomi og regnskab. Men
man kan sagtens klare sig med det, man
lærer i folkeskolen.
18-årige Mads Jensen afliver dermed
enhver frygt for, at handelsskole-elever
skal være født med en lommeregner i
dåbsgave for at kunne manøvrere gennem
de forskellige uddannelser.

- Den matematik, vi bliver undervist i
det første halve år, er for så vidt 10. klas-
ses-stof. Efterhånden  bygger læreren så
stille og roligt op, så man behøver ikke
være nervøs for at få noget helt nyt smidt
i hovedet, når  man starter her, forklarer
Mads.

Det grundlæggende
Selv går han på 2. år af Højere  Handels-

eksamen (HHX) pa Horsens Handelssko-
le. I lighed med de andre retninger p
å handelsskolen er det en uddannelse, der
bade giver erhvervs- og studiekompetance
til den enkelte elev.

Da Mads begyndte på handelsskolen for
cirka to og et halvt år siden, var det på den
et-årige Handelsskolens Grunduddannel-
se (HG), som er forudsætning for at kun-
ne læse videre på HHX. Andre går ud
efter HG og får en praktikplads inden for
handel- og service.

Som navnet fortæller, bliver HG'erne
undervist i de grundlæggende  fag med re-
levans for en handelsuddannelse: Sprog,
regnskabslære, salg og service,
samfundsøkonomiog informationssøgningfor at
nævne nogle af de obligatoriske fag samt
dansk og samfundsfag. Af valgfag er der
bl.a. matematik, psykologi og reklame.

Mads valgte her matematik, som han
ligeledes senere har fulgt på  HHX. Allere-
de på HG fandt han ud af, at han sigter
mod bankverdenen, hvor gode matema-
tikkundskaber er nødvendige .

- Det er godt, hvis man allerede, når
man kommer, har tænkt  på, hvad man
gerne vil arbejde med bagefter. De valg,
som du foretager på HG, kan få betydning
for mulighederne på f.eks. HHX, siger
han.

Havde han ikke valgt matematik pa HG
kunne han ikke ende med matematik på
det højeste  niveau - C-niveauet.
Måske  vil han efter en uddannelse i
bankverdenen Iæse videre p
åHandelshøjskole, og her er det et krav med matema-
tik ph det niveau.

Til forskel fra mange andre, ryster han
ikke pa hånden, trods massefyringer i
banksektoren.

- Mange søger ikke ind i sektoren af
samme grund. Derfor vil der på et tids-

punkt blive mangel på kvalificeret ar-
bejdskraft. Der er i hvert fald min lille ide,
griner Mads.

Går i dybden
På  HHX gar eleverne mere i dybden
med de fag, de havde det første  år. De har
bl.a. regnskabslære, samfundsøkonomi
og international handel samt erhvervsret.

Valgfagene udgør  en trediedel af time-
tallet og dækker emner som markedsfø -
ring, erhvervsøkonomiske  fag, arbejds-
markedsforhold og finansiering.
Afhængigt  af valgene tager eleverne en-
ten en Økonomisk-matematisk  eller en
økonomisk-sproglig  HHX.

Samtidig indgår der på det sidste år en
store skriftlig opgave, hvor eleven selv
kan vælge fag og emne. Han skal skrive en
problemformulering, og herefter stiller
læreren et spørgsmål inden for emnet.
Det får eleven derefter en uge til at besva-
re over mindst 15 A4-sider.

Mere sproglig
I øvrigt sker der ændringer af HHX fra

sommer. Uddannelsen bliver reelt til en
tre årig uddannelse i lighed med studen-
tereksamen, når  fag som dansk, økonomi
og regnskabsfag samt to sprog skal tages
på et vist niveau for, at eleven kan fort-
sætte på HHX.

- Samtidig bliver den
økonomisk-sprog-lige linie gjort mere sproglig, forklarer
di-rektør for Horsens Handelsskole, Kurt
Mellemgaard.

- Eleverne vil kunne slippe for tunge
Økonomiske fag og i stedet tage mere b10-
de Økonomiske fag samt vlge mere
sprog. Endelig kommer der flere fag at
vælge imellem på sidste år, bl.a. såkaldt
almendannende fag som miljøfag og for-
håbentligt også musik, siger han.

- Ændringerne  følger af ønsket  blandt
unge om i højere grad at kunne vælge
egen sammensætning af uddannelse. Det
vil gøre det lidt mere besværligt for de, der
starter på en traditionel HG for siden at
finde ud af, at de vil tage HHX. Men det
kan klares med supplerende fag, og det vil
være prisen for at være lidt usikker, siger
Kurt Mellemgaard.

Det virkelige liv
For Mads resterer der kun et halvt

til, han kan sætte  huen med det
koboltblå bånd på. Men allerede her i foråret
skal den videre vej frem sikres, derfor
er han i gang med at finde en praktikplads
i en bank.

Med sine termins-karakterer for
efteråreti håndenskal han indgåen aftale med
banken om et to-årigt  forløb, der skal give
ham en all-round uddannelse inden for
banksektoren.

Hvorvidt Mads herefter vil tage en
videregående uddannelse, ved han endnu ik-
ke.

- Nu har jeg gaet i skole hele mit liv, så
jeg vil gerne ud og se, hvordan der er i det
virkelige liv, slutter han.
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