
HTX - Vejle 8. klasse 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole, Vejle Tekniske Gymnasium
Strandgade 3
7100 Vejle

Holdnavn: HTX - Vejle 8. klasse 2016 (man-tir)
Indgang: HTX
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores kantine Cafetek er det muligt at købe mad og drikke eller spise medbragt mad
Mødetid: Kl. 8:30 - 13:30
Transport:
Anden info: Du deltager i undervisningen i 2 dage på teknisk gymnasium i Vejle. I løbet af de 2 dage vil du

også skulle deltage i eksperimenter.

Samtidig vil du blive vist rundt på skolen og få et indtryk af studiemiljøet.

Undervisningen vil indeholde blandt andet gruppearbejde, tavleundervisning og eksperimenter.
Kontaktperson Sara Marcussen, 76426229, shn@sde.dk



HTX - Vejle 8.klasse 2016 (ons-tor)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole, Vejle Tekniske Gymnasium
Strandgade 3
7100 Vejle

Holdnavn: HTX - Vejle 8.klasse 2016 (ons-tor)
Indgang: HTX
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores kantine Cafetek er der mulighed for at købe mad og drikke eller spise sin medbragte

mad
Mødetid: Kl. 8:30 - 13:30
Transport:
Anden info: Du deltager i undervisningen i 2 dage på teknisk gymnasium i Vejle. I løbet af de 2 dage vil du

også skulle deltage i eksperimenter.

Samtidig vil du blive vist rundt på skolen og få et indtryk af studiemiljøet.

Undervisningen vil indeholde blandt andet gruppearbejde, tavleundervisning og eksperimenter.
Kontaktperson Sara Marcussen, 76426229, shn@sde.dk



STX Rødkilde 8. kl., u. 11 2016 ma-ti

Uddannelsessted: Rødkilde Gymnasium
Rødkildevej 42
7100 Vejle

Holdnavn: STX Rødkilde 8. kl., u. 11 2016 ma-ti
Indgang: STX
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: Du kan købe mad og drikkevarer i skolens kantine fra kl. 8.45 til 14.10
Mødetid: Skoledagen starter hver dag 8.30, og slutter senest kl. 13.55.
Transport: Buslinje 1 mod Bredballe standser i begge retninger lige foran Rødkilde.

Der er ca. 20 minutters gang fra Vejle Banegård til Rødkilde.
Anden info: Når du kommer første dag, bliver du budt velkommen af dine værter, som både tæller elever og

en lærere. De vil kæde forløbet sammen fra start til slut. Selv om programmet først starter
kl.8.30, serverer vi om mandagen nybagt brød og varm cacao fra 8.00-8.30.

Kontaktperson Vagn Olsen, 7592 0488, vo@roedkilde-gym.dk



STX Rødkilde 8. kl., u. 11 2016 on-to

Uddannelsessted: Rødkilde Gymnasium
Rødkildevej 42
7100 Vejle

Holdnavn: STX Rødkilde 8. kl., u. 11 2016 on-to
Indgang: STX
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: Du kan købe mad og drikkevarer i skolens kantine fra kl. 8.45 til 14.10
Mødetid: Skoledagen starter hver dag 8.30, og slutter senest kl. 13.55.
Transport: Buslinje 1 mod Bredballe standser i begge retninger lige foran Rødkilde.

Der er ca. 20 minutters gang fra Vejle Banegård til Rødkilde.
Anden info: Når du kommer første dag, bliver du budt velkommen af dine værter, som både tæller elever og

en lærere. De vil kæde forløbet sammen fra start til slut. Selv om programmet først starter
kl.8.30, serverer vi om mandagen nybagt brød og varm cacao fra 8.00-8.30.

Kontaktperson Vagn Olsen, 7592 0488, vo@roedkilde-gym.dk



SOSU Vejle, 8. kl. 2016 (man-tirs)

Uddannelsessted: Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Vejle afd.
Vestre Engvej 46A
7100 Vejle

Holdnavn: SOSU Vejle, 8. kl. 2016 (man-tirs)
Indgang: Omsorg, sundhed og pædagogik
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: Der er ikke kantine på skolen - husk madpakke!
Mødetid: 8.45 - 14.00
Transport:
Anden info: Du kan læse mere om uddannelsen og forløbet på vores hjemmeside

http://www.sosufvh.dk/uddannelser/brobygning/

Hvis der ikke er nok tilmeldte til at oprette et brobygningshold skal du følge et af vores
grundforløbshold. 

Inden forløbet vil du modtage et brev med mere information.

Vi glæder os til at se dig!
Kontaktperson Anette Risum - Vejle afd., ars@sosufvh.dk



SOSU Vejle, 8. kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Vejle afd.
Vestre Engvej 46A
7100 Vejle

Holdnavn: SOSU Vejle, 8. kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Omsorg, sundhed og pædagogik
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: Der er ikke kantine på skolen - husk madpakke!
Mødetid: 8.45 - 14.00
Transport:
Anden info: Du kan læse mere om uddannelsen og forløbet på vores hjemmeside

http://www.sosufvh.dk/uddannelser/brobygning/

Hvis der ikke er nok tilmeldte til at oprette et brobygningshold skal du følge et af vores
grundforløbshold. 

Inden forløbet vil du modtage et brev med mere information.

Vi glæder os til at se dig!
Kontaktperson Anette Risum - Vejle afd., 21486288, ars@sosufvh.dk



HHX Campus Vejle, 8. kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Campus Vejle
Boulevarden 48
7100 Vejle

Holdnavn: HHX Campus Vejle, 8. kl. 2016 (man-tir)
Indgang: HHX
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: Der kan købes mad i kantinen
Mødetid: senest kl. 08.30 i kantinen (gratis morgenmad fra kl. 8.15 - 8.40)
Transport:
Anden info: Studievejledningen   vil give dig en grundig orientering om HHX, vores studieretninger - og

hvad   man kan efter afsluttet handelsstudentereksamen.    Du vil i de to dage skulle arbejde
med en gennemgående caseopgave, der vil give dig et indblik i 2 af handelsgymnasiets
profilfag, nemlig afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi. Endvidere vil mediefag og dansk
blive anvendt til analyse af casevirksomhedens hjemmeside. Du vil dog også blive grundigt
orienteret om handelsgymnasiets øvrige fag - herunder sprogfagene engelsk, tysk, fransk og
spansk.   Endelig vil du også komme til at møde nogle af Handelsgymnasiets nuværende
elever, der vil fortælle dig om hverdagen på HHX og hvorfor de valgte handelsgymnasiet som
deres ungdomsuddannelse.
Du vælger   Handelsgymnasiet fordi du er nysgerrig og gerne vil forundres. Og fordi du   gerne
vil kombinere et højt bogligt niveau med projekter og cases fra det   virkelige liv.
LÆS MERE   om handelsgymnasiet ved at klikke HER

Kontaktperson Allan Krøyer Jensen, 22432062, Akj@campusvejle.dk



HHX Campus Vejle, 8. kl. 2016 (ons-tor)

Uddannelsessted: Campus Vejle
Boulevarden 48
7100 Vejle

Holdnavn: HHX Campus Vejle, 8. kl. 2016 (ons-tor)
Indgang: HHX
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: Der kan købes mad i kantinen
Mødetid: senest kl. 08.30 i kantinen (gratis morgenmad fra kl. 8.15 - 8.40)
Transport:
Anden info: Studievejledningen   vil give dig en grundig orientering om HHX, vores studieretninger - og

hvad   man kan efter afsluttet handelsstudentereksamen.    Du vil i de to dage skulle arbejde
med en gennemgående caseopgave, der vil give dig et indblik i 2 af handelsgymnasiets
profilfag, nemlig afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi. Endvidere vil mediefag og dansk
blive anvendt til analyse af casevirksomhedens hjemmeside. Du vil dog også blive grundigt
orienteret om handelsgymnasiets øvrige fag - herunder sprogfagene engelsk, tysk, fransk og
spansk.   Endelig vil du også komme til at møde nogle af Handelsgymnasiets nuværende
elever, der vil fortælle dig om hverdagen på HHX og hvorfor de valgte handelsgymnasiet som
deres ungdomsuddannelse.
Du vælger   Handelsgymnasiet fordi du er nysgerrig og gerne vil forundres. Og fordi du   gerne
vil kombinere et højt bogligt niveau med projekter og cases fra det   virkelige liv.
LÆS MERE   om handelsgymnasiet ved at klikke HER

Kontaktperson Allan Krøyer Jensen, 22432062, Akj@campusvejle.dk



STX Tørring 8. kl. 2016 man-tirs

Uddannelsessted: Tørring Gymnasium
Kirkevej 20
7160 Tørring

Holdnavn: STX Tørring 8. kl. 2016 man-tirs
Indgang: STX
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I kantinen er der mulighed for at købe både varm og kold mad
Mødetid: Skolen starter kl. 08.30 og slutter kl. 13.55. Ved hovedindgangen vil der stå en tavle med

informationer, og Bitten vil komme og vise jer til rette.
Transport: Mødetidspunkt og sluttidspunkt er afpasset skolens busforbindelser.
Anden info: Husk at medbringe notatpapir og skriveredskaber. Fagene vil variere lidt man-tirs og ons-tors. I

vil kunne møde fag som studievejledning, samfundsfag, musik, oldtidskundskab, billedkunst,
historie, biologi, religion, dansk, mediefag, fysik/kemi og dansk.

Kontaktperson Bitten Skovborg, 75801844, adm@tag-gym.dk



STX Tørring 8. kl. 2016 ons-tors

Uddannelsessted: Tørring Gymnasium
Kirkevej 20
7160 Tørring

Holdnavn: STX Tørring 8. kl. 2016 ons-tors
Indgang: STX
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I kantinen er der mulighed for at købe både varm og kold mad
Mødetid: Skolen starter kl. 08.30 og slutter kl. 13.55. Ved hovedindgangen vil der stå en tavle med

informationer, og Bitten vil komme og vise jer til rette
Transport: Mødetidspunkt og sluttidspunkt er afpasset skolens busforbindelser.
Anden info: Husk at medbringe notatpapir og skriveredskaber. Fagene vil variere lidt man-tirs og ons-tors. I

vil kunne møde fag som studievejledning, samfundsfag, musik, oldtidskundskab, billedkunst,
historie, biologi, religion, dansk, mediefag, fysik/kemi og dansk.

Kontaktperson Bitten Skovborg, 75801844, adm@toerring-gym.dk



MOT, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: MOT, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som mekaniker måske noget for dig?. Og vi har også EUX!

På Motor og teknologi kan du uddanne dig til personvogns- eller lastvognsmekaniker, og hvis
du tror, at en mekaniker i dag bare lige skal kunne holde på en skruenøgle, så tager du helt fejl.
De fleste fejl på biler og lastbiler findes i dag via computer, så du skal helst være lidt god til
computere for at blive en rigtig god mekaniker.
Hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være mekaniker i dag – du vil blive
overrasket.
Du bliver introduceret til fagretningen motor og teknologi, herunder følgende uddannelser: 
•Personvognsmekaniker
•Personvognsmontør
•Lastvognsmekaniker
•Lastvognsmontør
Du arbejder på vores værksted med emner indenfor lastvogn og personvogn, fx:
•Reparationsarbejde på styresystem og bremser
•Reparationsarbejde på benzinmotor Arbejde med el-styresystemer
•Reparationsarbejde på dieselanlæg
•El-systemer

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



MOT, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: MOT, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som mekaniker måske noget for dig?. Og vi har også EUX!

På Motor og teknologi kan du uddanne dig til personvogns- eller lastvognsmekaniker, og hvis
du tror, at en mekaniker i dag bare lige skal kunne holde på en skruenøgle, så tager du helt fejl.
De fleste fejl på biler og lastbiler findes i dag via computer, så du skal helst være lidt god til
computere for at blive en rigtig god mekaniker.
Hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være mekaniker i dag – du vil blive
overrasket.
Du bliver introduceret til fagretningen motor og teknologi, herunder følgende uddannelser: 
•Personvognsmekaniker
•Personvognsmontør
•Lastvognsmekaniker
•Lastvognsmontør
Du arbejder på vores værksted med emner indenfor lastvogn og personvogn, fx:
•Reparationsarbejde på styresystem og bremser
•Reparationsarbejde på benzinmotor Arbejde med el-styresystemer
•Reparationsarbejde på dieselanlæg
•El-systemer

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, bygningsmaler, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, bygningsmaler, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som bygningsmaler.
Inden for fagretningen Byggeri og håndværk kan du nemlig blandt andet uddanne dig til maler –
og nu har vi også EUX! Og hvis du tror, at en maler er sådan en, der bare lige skal kunne finde
ud af at dyppe en pensel i noget maling uden at vælte malerbøtten, så tager du helt fejl. At
uddanne sig inden for malerfaget i dag kræver mere end bare at have hænderne godt skruet på
– hovedet bliver i lige så høj grad brugt.
Som maler vil du nemlig komme til at bruge dine kreative og nytænkende evner i dit arbejde. Vi
viser dig hvordan.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, bygningsmaler, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, bygningsmaler, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som bygningsmaler.
Inden for fagretningen Byggeri og håndværk kan du nemlig blandt andet uddanne dig til maler –
og nu har vi også EUX! Og hvis du tror, at en maler er sådan en, der bare lige skal kunne finde
ud af at dyppe en pensel i noget maling uden at vælte malerbøtten, så tager du helt fejl. At
uddanne sig inden for malerfaget i dag kræver mere end bare at have hænderne godt skruet på
– hovedet bliver i lige så høj grad brugt.
Som maler vil du nemlig komme til at bruge dine kreative og nytænkende evner i dit arbejde. Vi
viser dig hvordan.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, murer, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, murer, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som murer.

På Syddansk Erhvervsskole kan du nemlig blandt andet uddanne dig til murer. Og hvis du tror,
at en murer er sådan en, der bare lige skal kunne finde ud af at klaske lidt mørtel på nogle
mursten uden at ramme for meget ved siden af, så tager du helt fejl. At uddanne sig inden for
murerfaget i dag kræver mere end bare at have hænderne godt skruet på – hovedet bliver i lige
så høj grad brugt.

Som murer vil du nemlig komme til at bruge dine kreative og nytænkende evner i dit arbejde -
hvor meget afhænger af dig selv, men generelt er kravene til en moderne murer ret høje.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, murer, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, murer, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som murer.

På Syddansk Erhvervsskole kan du nemlig blandt andet uddanne dig til murer. Og hvis du tror,
at en murer er sådan en, der bare lige skal kunne finde ud af at klaske lidt mørtel på nogle
mursten uden at ramme for meget ved siden af, så tager du helt fejl. At uddanne sig inden for
murerfaget i dag kræver mere end bare at have hænderne godt skruet på – hovedet bliver i lige
så høj grad brugt.

Som murer vil du nemlig komme til at bruge dine kreative og nytænkende evner i dit arbejde -
hvor meget afhænger af dig selv, men generelt er kravene til en moderne murer ret høje.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, tømrer, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, tømrer, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som tømrer.
Og hvis du tror, at en tømrer er sådan en, der bare lige skal kunne finde ud af at slå et søm i et
bræt uden at ramme sin finger, så tager du helt fejl. At uddanne sig inden for byggebranchen i
dag kræver mere end bare at have hænderne godt skruet på – hovedet bliver i lige så høj grad
brugt.
Og hvis du allerede nu er ret skarp til det boglige i skolen, har du også mulighed for at skrue
ekstra op for det teoretiske på tømrer-uddannelsen og tage en EUX. 
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være tømrer i dag – du vil blive
overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, tømrer, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, tømrer, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som tømrer.
Og hvis du tror, at en tømrer er sådan en, der bare lige skal kunne finde ud af at slå et søm i et
bræt uden at ramme sin finger, så tager du helt fejl. At uddanne sig inden for byggebranchen i
dag kræver mere end bare at have hænderne godt skruet på – hovedet bliver i lige så høj grad
brugt.
Og hvis du allerede nu er ret skarp til det boglige i skolen, har du også mulighed for at skrue
ekstra op for det teoretiske på tømrer-uddannelsen og tage en EUX. 
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være tømrer i dag – du vil blive
overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, snedker, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, snedker, SDE, 8. kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som snedker.
Og hvis du tror, at en snedker bare lige skal kunne se forskel på en høvl og en sav, så tager du
helt fejl. At uddanne sig inden for byggebranchen i dag kræver mere end bare at have
hænderne godt skruet på – hovedet bliver i lige så høj grad brugt.
Og hvis du allerede nu er ret skarp til det boglige i skolen, har du også mulighed for at skrue
ekstra op for det teoretiske på tømrer-uddannelsen og tage en EUX. 
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være snedker i dag – du vil blive
overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



BOH, snedker, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: BOH, snedker, SDE, 8. kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

erhvervsuddannelse måske noget for dig, fx som snedker.
Og hvis du tror, at en snedker bare lige skal kunne se forskel på en høvl og en sav, så tager du
helt fejl. At uddanne sig inden for byggebranchen i dag kræver mere end bare at have
hænderne godt skruet på – hovedet bliver i lige så høj grad brugt.
Og hvis du allerede nu er ret skarp til det boglige i skolen, har du også mulighed for at skrue
ekstra op for det teoretiske på tømrer-uddannelsen og tage en EUX. 
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være snedker i dag – du vil blive
overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



FOE, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: FOE, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som  fx bager, ernæringsassistent eller slagter måske noget for dig. Og vi har også
EUX!

På Syddansk Erhvervsskole kan du blandt andet uddanne dig til bager, ernæringsassistent eller
slagter, og hvis du tror, at en bager er sådan en, der bare lige skal kunne hælde lidt mel i noget
vand og så klaske noget gær oveni, så kan du godt tro om igen. At arbejde med fødevarer
kræver meget i dag: Du bliver indført i hygiejneregler, lærer om kundepleje og kommunikation
med kunderne og får viden om alle de muligheder, som fagene indeholder på det nytænkende
og kreative område.

Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være bager, ernæringsassistent
eller slagter i dag – du vil blive overrasket.

Besøget hos os vil til følgende områder:     
·         Ernæringsassistent 
·         Butiksslagter herunder også Fisk og vildthandler
·         Bager

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



FOE, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: FOE, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som  fx bager, ernæringsassistent eller slagter måske noget for dig. Og vi har også
EUX!

På Syddansk Erhvervsskole kan du blandt andet uddanne dig til bager, ernæringsassistent eller
slagter, og hvis du tror, at en bager er sådan en, der bare lige skal kunne hælde lidt mel i noget
vand og så klaske noget gær oveni, så kan du godt tro om igen. At arbejde med fødevarer
kræver meget i dag: Du bliver indført i hygiejneregler, lærer om kundepleje og kommunikation
med kunderne og får viden om alle de muligheder, som fagene indeholder på det nytænkende
og kreative område.

Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være bager, ernæringsassistent
eller slagter i dag – du vil blive overrasket.

Besøget hos os vil til følgende områder:     
·         Ernæringsassistent 
·         Butiksslagter herunder også Fisk og vildthandler
·         Bager

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



MIT, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: MIT, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som industritekniker eller klejnsmed måske noget for dig. Du kan også vælge en
EUX!

At være klejnsmed eller industritekniker kræver, at du kan finde ud af at bruge avancerede
maskiner i dit arbejde. Og især industriteknikere er der mangel på erhvervslivet - her er der
lærepladser til alle.

Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være smed eller industritekniker
i dag – du vil blive overrasket.

Vi har sammensat et program for dit besøg. Det orienterer dig om dele om nogle af
uddannelserne.

Formålet er at introducere dig til fagretningen Metal, industri og teknologi, herunder følgende
specialeområder:
Industritekniker (maskin): Du arbejder i vores værksted og fremstiller lysestage eller hammer
Smed: Du arbejder i vores værksted og fremstiller kaffefilterholder eller lysestage.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



MIT, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: MIT, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som industritekniker eller klejnsmed måske noget for dig. Du kan også vælge en
EUX!

At være klejnsmed eller industritekniker kræver, at du kan finde ud af at bruge avancerede
maskiner i dit arbejde. Og især industriteknikere er der mangel på erhvervslivet - her er der
lærepladser til alle.

Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være smed eller industritekniker
i dag – du vil blive overrasket.

Vi har sammensat et program for dit besøg. Det orienterer dig om dele om nogle af
uddannelserne.

Formålet er at introducere dig til fagretningen Metal, industri og teknologi, herunder følgende
specialeområder:
Industritekniker (maskin): Du arbejder i vores værksted og fremstiller lysestage eller hammer
Smed: Du arbejder i vores værksted og fremstiller kaffefilterholder eller lysestage.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



EAI, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: EAI, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som elektriker eller automatiktekniker måske noget for dig. Du kan også vælge
EUX!
Og hvis du tror, at en elektriker i dag er sådan en, der bare lige skal kunne finde ud af at skifte
en pære og tænde for kontakten bagefter, så tager du helt fejl. At være elektriker eller
automatiktekniker kræver fx, at du er skarp til matematik og kundekontakt og kan finde ud af at
tænke selv - og tænke længere.
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være elektriker eller
automatiktekniker i dag – du vil blive overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



EAI, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: EAI, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som elektriker eller automatiktekniker måske noget for dig. Du kan også vælge
EUX!
Og hvis du tror, at en elektriker i dag er sådan en, der bare lige skal kunne finde ud af at skifte
en pære og tænde for kontakten bagefter, så tager du helt fejl. At være elektriker eller
automatiktekniker kræver fx, at du er skarp til matematik og kundekontakt og kan finde ud af at
tænke selv - og tænke længere.
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være elektriker eller
automatiktekniker i dag – du vil blive overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



NOD, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: NOD, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som it-supporter eller datatekniker måske noget for dig.
At være datatekniker eller it-supporter kræver, at du er skarp til matematik, engelsk og
kundekontakt. Du skal kunne finde ud af at tænke selv - og tænke længere.

Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være datatekniker eller it-
supporter– du vil blive overrasket.
• Du indgår på lige fod med eleverne på grundforløbene 
• Opgaverne skifter, afhængig af tidspunkt.
• Fagene kan evt. være programmering, netværk, hardware eller operativsystemer.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



NOD, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: NOD, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som it-supporter eller datatekniker måske noget for dig.
At være datatekniker eller it-supporter kræver, at du er skarp til matematik, engelsk og
kundekontakt. Du skal kunne finde ud af at tænke selv - og tænke længere.

Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være datatekniker eller it-
supporter– du vil blive overrasket.
• Du indgår på lige fod med eleverne på grundforløbene 
• Opgaverne skifter, afhængig af tidspunkt.
• Fagene kan evt. være programmering, netværk, hardware eller operativsystemer.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



MIT, Teknisk Designer, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: MIT, Teknisk Designer, SDE, 8.kl. 2016 (man-tir)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som teknisk designer måske noget for dig. 

At være teknisk designer kræver, at du er kreativ og god til at bruge computer, da en teknisk
designer arbejder inden for områder som konstruktion, tegning, beregning, illustration og
planlægning.
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være teknisk designer i dag –
du vil blive overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



MIT, Teknisk Designer, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
Boulevarden 36, Postboks 380
7100 Vejle

Holdnavn: MIT, Teknisk Designer, SDE, 8.kl. 2016 (ons-tors)
Indgang: Teknologi, byggeri og transport
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: I vores to kantiner, Café Noden og Café Tine, har du mulighed for at købe mad og drikke, og

her kan du også spise medbragt mad.
Mødetid: Du møder hver dag fra kl. 08.45 til kl. 13.45. Den første dag skal du møde i den ene af skolens

kantiner, som hedder Café Noden. Her bliver du sammen med alle de andre, der skal på
introkursus, hentet af en af vores faglærere. Sammen går I ud i afdelingen.

Transport:
Anden info: Har du lyst til en uddannelse, hvor du bruger BÅDE hovedet og hænderne? Så er en

uddannelse som teknisk designer måske noget for dig. 

At være teknisk designer kræver, at du er kreativ og god til at bruge computer, da en teknisk
designer arbejder inden for områder som konstruktion, tegning, beregning, illustration og
planlægning.
Så hvad venter du på? Kom ud til os og se, hvad det vil sige at være teknisk designer i dag –
du vil blive overrasket.

Kontaktperson Karin Tangsgaard Nielsen, 76426207, ktn@sde.dk



STX Rosborg Gymnasium & HF 8 kl. 2016 (u11 ons-tor)

Uddannelsessted: Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Holdnavn: STX Rosborg Gymnasium & HF 8 kl. 2016 (u11 ons-tor)
Indgang: STX
Periode: Uge 11, 2 dage, 16/03-2016 - 17/03-2016
Kantine: Det er muligt at købe mad i kantinen som er åben fra 7.40 - 10.00 og 10.30 - 13.50
Mødetid: 8.45 til 13.35
Transport:
Anden info: Formålet med 8 kl. introduktionskurser på Rosborg Gymnasium & HF er at give dig et

kendskab til de fag, undervisningsmiljø og arbejdsmetoder, du vil møde på HF/STX, så du: 
1. Får en god fornemmelse af, hvilket niveau der undervises på i HF/STX. 
2. Får prøvet mange forskellige - og for dig nye - fag.
3. Oplever hvilket undervisningsmiljø, vi kan tilbyde.
4. Oplever det gode sociale miljø på Rosborg Gymnasium & HF.

Mødetidspunktet er kl. 8.45 og frem til 13.35. du skal huske papir, blyant samt lysten til at gå i
skole!
Du kan læse mere om skolen og de forskellige fag inde på Rosborgs hjemmeside
www.rosborg-gym.dk. 
Ved eventuelle spørgsmål er du altid mere end velkommen til at rette henvendelse til vores
kontor på 7283 2322 eller sende en mail til Josefine på jc@rosborg-gym.dk. 
Det vil glæde os at vise dig vores flotte og hyggelige skole og så håber vi du vil få nogle
spændene, sjove og lærerige dage.

Kontaktperson Josefine Christensen, 75832322, JC@rosborg-gym.dk



STX Rosborg Gymnasium & HF 8 kl. 2016 (u11 man-tir)

Uddannelsessted: Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Holdnavn: STX Rosborg Gymnasium & HF 8 kl. 2016 (u11 man-tir)
Indgang: STX
Periode: Uge 11, 2 dage, 14/03-2016 - 15/03-2016
Kantine: Det er muligt at købe mad i kantinen som er åben fra 7.40 - 10.00 og 10.30 - 13.50
Mødetid: 8.45 til 13.35
Transport:
Anden info: Formålet med 8 kl. introduktionskurser på Rosborg Gymnasium & HF er at give dig et

kendskab til de fag, undervisningsmiljø og arbejdsmetoder, du vil møde på HF/STX, så du: 
1. Får en god fornemmelse af, hvilket niveau der undervises på i HF/STX. 
2. Får prøvet mange forskellige - og for dig nye - fag.
3. Oplever hvilket undervisningsmiljø, vi kan tilbyde.
4. Oplever det gode sociale miljø på Rosborg Gymnasium & HF.

Mødetidspunktet er kl. 8.45 og frem til 13.35. du skal huske papir, blyant samt lysten til at gå i
skole!
Du kan læse mere om skolen og de forskellige fag inde på Rosborgs hjemmeside
www.rosborg-gym.dk. 
Ved eventuelle spørgsmål er du altid mere end velkommen til at rette henvendelse til vores
kontor på 7283 2322 eller sende en mail til Josefine på jc@rosborg-gym.dk. 
Det vil glæde os at vise dig vores flotte og hyggelige skole og så håber vi du vil få nogle
spændene, sjove og lærerige dage.

Kontaktperson Josefine Christensen, 75832322, JC@rosborg-gym.dk


