Status på boghandleruddannelsen

Boghandleruddannelsen er flyttet til Tietgen i Odense med virkning fra 1. juli 2018.
De elever, som har gennemført Modulerne 1-4 på Handelsfagskolen, men endnu ikke har gennemført
fagprøven, gennemfører denne i samarbejde med Handelsfagskolen.
Hold 49 og Hold 50 gennemfører hhv. Modul 4 og Modul 3 og 4 på Tietgen, hvor deres undervisning vil
blive gennemført i to-ugers moduler som tidligere planlagt.
Hold 51, som starter på det første skoleophold efter sommerferien, vil gennemføre hele uddannelsen
efter den nye opbygning, som Tietgen har udformet i dialog med Boghandlerforeningens
Uddannelsesudvalg. Den nye boghandleruddannelse ser således ud:
Modul 1
Modul 4
 Branchestruktur
 Personligt salg
 Konceptforståelse
 Non-book
 Salg
 Økonomi
 Teambuilding/arbejdsmiljø
 Trends og directions
Modul 2
Modul 5
 Personligt salg
 Personligt salg
 Kommunikation
 Non-book
 Skønlitteratur
 Multichannel salg og
markedsføring
 Thema og Bogportalen
 Teambuilding/arbejdsmiljø
Modul 3
Modul 6
 Personligt salg
 Markedsføring
 Børne- og
 Case
ungdomslitteratur
 Efteruddannelse/
 Thema og Bogportalen
iværksætteri
 Konflikthåndtering
 Multichannel salg og
markedsføring
 Trends og directions

Modul 7
 Økonomi
 Fagprøve
 Case
 Kreativitet og innovation
Modul 8
 Fagprøve
 Præsentationsteknik
 Projektskrivning
 Kreativitet og innovation
Modul 8,5
 Fagprøve
 Præsentationsteknik
 Projektskrivning
 Kreativitet og innovation

Otte et halvt én-ugesmoduler i stedet for fire to-ugersmoduler, og meget større variation i undervisningen
på modulerne. Modulerne for Hold 51 gennemføres i 2018-19 i ugerne 36 og 43 i 2018 og 4, 9, 19, 23, 38,
41 og 46 i 2019.
Der vil i en række af fagene indgå besøg af forfattere, leverandører og gæstelærere, som kan berige
undervisningen. Herudover vil Tietgen trække på sin faste lærerstab.
Der vil være større forventninger til, at eleverne tager aftenerne i brug til skolearbejde, mens de er på skolen,
og der vil med jævne mellemrum blive arrangeret egentlig aftenundervisning eller besøg hos lokale
boghandlere o.l.
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Alle otte ugemoduler indeholder et ”valgfag” (som ikke er valgfrit, men som løbende kan udskiftes efter
behov), eksempelvis Teambuilding/arbejdsmiljø, Trends og direction, Multichannel salg og markedsføring,
kreativitet og innovation og projektskrivning. Samlet set vil eleverne få flere kompetencer på deres
uddannelsesbevis end tidligere.
Der arrangeres mindst én studietur for hvert hold i løbet af deres uddannelsesforløb, eksempelvis studietur
til BogForum 2018, som planlægges nu, og studieture til udlandet, eksempelvis Hamborg.
De korte moduler er en lettelse for de mindre boghandeler, og de giver herudover større mulighed for, at
eleverne kan komme hjem i butikken og afprøve det, de har lært, for derefter hurtigt at bruge de indhøstede
erfaringer i den fortsatte undervisning.
Hver enkelt elev vil have en fastlagt praktikplan, som er tilgængelig for både elev og læreplads, og skolen vil
efter hvert enkelt modul sende eleven en ”elevvejledning”, som er et supplement til elevens
standpunktskarakter. Eleven og lærepladsen kan bruge begge dele til at registrere udbyttet af undervisningen
og vurdere, hvad der skal fokus på hjemme i butikken og på kommende moduler.
Tietgen vil løbende arrangere kurser for oplæringsansvarlige. Det første arrangeres onsdag den 22. august
2018 kl. 09.30-17.00 og koster kr. 190,00. Alle Boghandlerforeningens medlemmer har fået tilsendt en mail
den 3. juli 2018 med information om kurset.
Bianca Tranberg vil være i løbende kontakt med lærepladserne og vil komme på mindst ét besøg på hver
elevs læreplads i løbet af elevens uddannelse.
Tietgens digitale platform er åben for både elever og lærepladser fra 3. juli 2018 på adressen
www.boghandleruddannelsen.dk.
Eleverne kan på Canvas finde al den information, de skal bruge om skoleopholdene, herunder om den
nødvendige forberedelse, undervisningsmateriale m.v. Begge parter har adgang til elevens praktikplan.
Tietgen afholder en åbningsreception for uddannelsen onsdag den 22. august 2018 kl. 17-19.00 – i
umiddelbar forlængelse af det ovennævnte kursus for oplæringsansvarlige. Alle Boghandlerforeningens
medlemmer har fået tilsendt en e-mail med invitation til receptionen.
Elevtræf 2018 gennemføres den 18.-19. september på Tietgen.
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