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Tilmelding til hold sker gennem din vejleder. Find din vejleder her...
www.minvejleder.dk

10. klasse 2/3 dg,Morsø Landbrugsskole
[BU-1718-02-763]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M

Indhold

På Morsø Landbrugsskole har vi:
- Landbrugsuddannelsen (Planter, Husdyr og Maskinfører)
- Dyrepasser (Zoodyr, Heste og Forsøgsdyr)
- Gartner (anlægs-, produktions- og væksthusgartner)
Du vil blive præsenteret for de forskellige uddannelser der er på Landbrugsskolen,
så indholdet er alsidigt og spændende.

Arbejdsform

Du skal blandt andet arbejde med at;
- værkstedsarbejde
- fodre dyr på gården
- økonomi
- høre om uddannelserne
- natur
- få indsigt i arbejdet med husdyr - kvæg og svin
- gødning og plantekendskab
- dyreadfærd og velfærd
- have det sjovt.
Du skal være opmærksom på at ovenstående kan variere, men vi kan garantere dig
for, at du får det sjovt.
Se billeder fra tidligere hold på skolens hjemmeside www.eucnordvest.dk/jordbrug.
Morsø Landbrugsskole -stedet for din uddannelse...
Landbrugsskolen har til huse i et moderne byggeri med eget gartneri,
væksthus, landbrug på 47 Ha, zoo-afdeling, maskinhal og værksteder, dertil
veludstyrede teorilokaler. Skolen er en del af EUC Nordvest som har hovedsæde i
Thisted.
Såvel praktisk som teoretisk. Du bedes medbringe praktisk tøj.

Mødetid

Mandag til torsdag kl. 8.45-13.30 og fredag kl. 8.45-12.45

Transport

Bussen holder 200 m fra skolen. Afstigning ved Vodstrup/Syd Tødsø

Kantine

Du kan købe mad i spisesalen eller medbringe din egen madpakke.

Andet

Du skal medbringe: Arbejdstøj/praktisk tøj (også til udendørs). Solidt fodtøj - bl.a.
gummistøvler. Skriveredskaber, regnemaskine. Når du bor på skolen skal du
medbringe dyne, lagen og hovedpude, håndklæde.
Har du spørgsmål til dit ophold på Landbrugsskolen er du velkommen til at kontakte
os på tlf. 3010 6531 - se eucnordvest.dk/jordbrug for mere info.

Ansvarlig

Louise Kühn

Email

lok@eucnordvest.dk

Auto EUC Nordvest 10. klasse
[BU-1718-02-724]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Formål

Motor og Transport præsenterer dig for mekanikeruddannelserne.

Indhold
Brobygning for 10. klasse.
Du skal arbejde i værkstedet hvor vi tilrettelægger et forløb bestående af almindelige
reparationer på biler, motorer og udstyr. Øvelserne / opgaverne er adskillelse kontrol - montering og afprøvning, f.eks på bremser, styretøj / undervogn eller
motorer. Som mekaniker arbejder man med fejlfinding, reparation og
vedligeholdelse af biler, lastbiler, traktor, cyker m.m.
Du får lov at være med i arbejdet på værkstedet, hvor du også vil blive introduceret
til mekanikerens vigtigste værktøjer og hjælpemidler. Herudover vil der være en
introduktion til teorien, så du kan se om uddannelsen er noget for dig.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.

Arbejdsform

Du vil i løbet af ugen blive orienteret om uddannelserne i indgangen, og der vil blive
god lejlighed til at stille spørgsmål.
En vekselvirkning med teori og arbejde i værkstedet.

Mødetid

Hverdage fra kl. 8.00 til kl. 13.15. Fredag fra kl. 8.00 til kl. 12.35

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus til skolen

Kantine

Kantinen har åben i alle pauserne. Her kan du købe mad m.m., du kan også spise
din madpakke på vores fællesområder.

Andet

Du skal arbejde i værkstedet, derfor er det en god ide at møde op i arbejdstøj eller
lignende. Har du et par sikkerhedssko, så tag dem med.
Vi mødes ved hovedindgangen på Kronborgvej.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk

Brobygning 10. klasse SOSU Thisted
[BU-1718-02-760]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Lerpyttervej 56, 7700 Thisted

Formål

Brobygning på Social-og Sundhedsskolen i Thisted introducerer dig til
fællesindgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik", som retter sig mod
erhvervsuddannelser: Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), Social- og
sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent, Tandklinikassistent,
Hospitalstekniskassistent. Du får desuden et indblik i skolens hverdag både fagligt
og socialt.

Indhold

Vi byder dig velkommen til et 2 dages eller 3 dages introduktions forløb til Social- og
Sundhedsskolen i Thisted. Et tilbud til dig der måske gerne vil arbejde med
mennesker. På brobygningsforløbet får du mulighed for at undersøge, om det er det
rigtige uddannelsesvalg for dig.
Programmet vil indeholde følgende elementer:
- at arbejde med mennesker - børn, ældre, handicappede, fysisk og psykisk syge
- sundhed og sygdom
- kropsbevisthed - bevægelse
- kommunikation og samarbejde
- børn, unge og ældre i samfundet.
Der arbejdes med både faglige og personlige kompetencer i forløbet.
Arbejdsformerne er oplæg, debat og produkt. Der er individuelle opgaver,
gruppearbejde og praktiske øvelser.

Arbejdsform

Vi glæder os til at se dig på Social- og Sundhedsskolen i Thisted.
Social- og Sundhedsskolen STV's hjemmeside
Vekslende mellem oplæg ved undervisere, gruppearbejde samt praktiske øvelser.

Mødetid

Mødetiden er kl.8.10 til 13.30.
Vi mødes ved indgangen.

Transport

Der kører busser fra stationen til Lerpyttervej

Kantine

Ja, der findes en kantine på skolen.

Andet

Hvis der er spørgsmål til brobygning, så kontaktsekretær Mette Hoffmann
Christensen på 89124450.
Ved fravær skal du kontakte sekretær Mette Hoffmann Christensen.

Ansvarlig

Johanne Dybdahl Krüger

Email

jdk@sosu-stv.dk

Kontaktinformation
Social- og Sundhedsskolen Skive-ThistedViborg, afd. Thisted
Lerpyttervej 56
7700 Thisted

8912 4450
thisted@sosu-stv.dk
www.sosu-stv.dk

EUD og EUX Business Thisted
[BU-1718-02-730]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Formål

I løbet af dagen/dagene på EUD og EUX Business skal du finde ud af, hvorfor
EUD/EUX Business er den fedeste uddannelse, hvad den kan bruges til, hvordan
man arbejder og hvordan skolemiljøet er.

Indhold

Du vil opleve et varieret program og nogle aktive dage, hvor det er dig, der er i
centrum. Du kommer blandt andet til at arbejde med afsætning, IT,
Erhvervsøkonomi, Teambuilding og kommunikation. Desuden vil du møde nogle af
vores nuværende elever som også kan give dig et godt indtryk af uddannelsen og
vores skolemiljø.

Arbejdsform

En aktiv dag, hvor du får lov at "snuse" til nye fag og får et indtryk af uddannelsen.

Mødetid

kl. 8

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus til skolen (nr. 2 og 110)

Kantine

Du kan købe frokost, frugt og meget andet i vores kantine

Andet

Den første dag møder I lige inden for hoveddøren, hvor I vil blive hentet af en lærer.

Ansvarlig

Mie Ernst Jensen

Email

mej@eucnordvest.dk

HF - Thy-Mors HF & VUC, Thisted 2 og 3 dage
[BU-1718-02-734]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Munkevej 9, 7700 Thisted

Formål

På Thy-Mors HF & VUC har vi stor erfaring med hf. Vi har to afdelinger - en i
Nykøbing og en i Thisted. Vi har to linjer: HF Cold Hawaii og HF Classic.
Vi er kendte for at være en ungdomsuddannelse, hvor der er højt til loftet. Vi har
skabt et ungt voksent uddannelsemiljø, hvor der er plads til forskellighed, og hvor
der er sjovt at gå. Så hvis du har lyst til at tage en ungdomsuddannelse, der kun
tager to år og hvor der er spændende at være, er Thy-Mors HF & VUC måske noget
for dig?
Vi har planlagt brobygningsforløbet, så du får mulighed for at opleve dagligdagen på
vores forskellige hf-linjer. Du vil blive betragtet som en almindelig hf-elev.
Undervisningen vil dog være tilrettelagt i forhold til dit nuværende faglige niveau.
Du får svar på følgende spørgsmål:
- Hvordan arbejder man med fagene på hf
- Hvad er hf for en uddannelse, og hvilke fag og valgfag har man?
- Kan man selv sammensætte sin hf-uddannelse?
- Hvad kræves der for at blive optaget på hf?
- Hvad kræves der for at følge med og gennemføre en hf-uddannelse?
- Hvilke uddannelser bruges en hf-eksamen mest til?

Indhold

Indholdet i brobygningen:
-du

får et skema, hvor du får mulighed for at arbejde med forskellige fag, som er

centrale i både 1.hf og 2. hf.
-du

vil komme til at opleve, hvordan vi tænker ud af boksen.

-du

vil komme til at arbejde sammen med vores elever på hf

-du

vil komme til at opleve, hvordan dine ideer og kreative evner kan bruges i

undervisningen
-Du

vil komme til at opleve, hvordan vi arbejder tværfagligt i f.eks. biologi,

geografi og kemi.
-Du

vil få erfaringer, der vil klæde dig bedre på til at vælge uddannelse efter 10.

klasse.
-

Vi forventer af dig:
-At

du deltager aktivt i undervisningen og møder forberedt til timerne

-At

du medbringer papir og skrivegrej

-At

du har lyst til en anderledes undervisning

-At
-

du kommer til tiden

Arbejdsform

Du vil opleve en arbejdsform,som lægger vægt på at styrke dine kreative og
innovative evner

Mødetid

Mødetid: Du møder hver dag kl. 8.00 og slutter hver dag kl. 13.20. Den første dag
mødes vi i kantinen, hvor du vil blive mødt af en lærer. Du får skema udleveret i 1.
time.

Transport

Transport: Mange buslinjer kører tæt forbi skolen, f.eks. rute 40, 41, 70, 81, 90.

Kantine

Vores kantine har lækker og sund mad - hver dag - til kursistvenlige priser bl.a.
salatbar og en varm ret

Andet

Hvis du bliver syg og ikke kan komme, skal du kontakte skolen tlf. 70701234 straks
mandag morgen.

Ansvarlig

Erik Dose Hvid

Email

eh@vuctm.dk

Kontaktinformation
Thy-Mors HF & VUC
Munkevej 9
7700 Thisted

7070 1234
vuc@vuctm.dk
www.vucthy-mors.dk

HF Thisted (2 dage)
[BU-1718-02-736]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Ringvej 32, 7700 Thisted

Formål

Thisted Gymnasium tilbyder både stx og det 2-årige hf. Det betyder bl.a., at du som
hf'er vil møde en skole med mange elever og lærere i et professionelt og organiseret
studiemiljø.
I en afslappet og hyggelig atmosfære lægger skolen vægt på at give plads til
personlig udvikling, forskellighed og originalitet. Gennem ugen vil vi forsøge at give
dig et billede af, hvordan det er, at være hf-elev.
Vi vil derfor sammensætte et skema, hvor vi kombinerer nogle af de fag, der
undervises i på det 2-årige hf.

Indhold

Mødetid

HF er for dig, som gerne ønsker en ungdomsuddannelse som kombinerer det
boglige med det mere praktiske - fx ved praktik- og projektforløb.
Du vil i løbet af dagene få mulighed for at lære om hf's tilbud om fagpakker.
Fagpakkerne giver dig mulighed for at tone din hf i retning af uddannelser inden for
fx. politi, sygepleje, pædagogik, militær m.m.
Den første dag skal du møde ved hovedindgangen kl. 08.00. Her bliver du modtaget
af en studievejleder, som vil give dig en orientering og en nærmere præsentation
af dagenes program.
De næste timer og dage vil du sammen med dine kammerater modtage særskilt
undervisning i nogle af timerne - men vi vil også forsøge at indlægge 1-2, hvor du
skal overvære undervisningen på hold, der er i gang. Her kan det være nødvendigt
at dele jer på forskellige hold.
Et par af de nuværende elever vil fortælle om det at være hf-elev på Thisted
Gymnasium, elevrådet, fester og meget andet - her vil det være godt, hvis du har
nogle spørgsmål.
Hvis du ønsker at læse mere om skolen, henviser vi til www.thisted-gymnasium.dk
Begge dage 8.00-13.25

Transport

Bus og tog til stationen. Derefter bybus 2 til gymnasiet.

Kantine

Der kan købes mad og drikkevarer hele dagen i kantinen. Du må gerne medbringe
madpakke og drikkevarer.

Andet

Medbring lommeregner og skriveredskaber.

Ansvarlig

Jonna Lynge

Email

post@thisted-gymnasium.dk

Kontaktinformation
Thisted Gymnasium, STX og HF
Ringvej 32
7700 Thisted

9792 3488
post@thisted-gymnasium.dk
www.thisted-gymnasium.dk

HHX Euc Nordvest (Thisted)
[BU-1718-02-738]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Formål

Hhx er en gymnasial uddannelse på det merkantile gymnasium med profilfag inden
for jura, økonomi, marketing samt sprog. Hhx forbereder og giver dig adgang til
videregående uddannelser, og med de mange internationale fag læser mange
videre inden for meget forskellige områder, f.eks. sprog, jura (advokat), økonomi,
lærer, pædagog, sygeplejerske - ja, listen er lang. Endelig vælger nogle med en
hhx-uddannelse at uddanne sig i banker, forsikringsselskaber o.l. Du har måske
allerede været på besøg én dag i 8. klasse, hvor du især oplevede skolens profilfag
sammen med dine klassekammerater. Derfor er formålet med dit besøg i 10. klasse,
at du nu oplever flere af hhx-uddannelsens fag ved at arbejde case- og
projektorienteret, så du tydeligt kan få indtryk af, hvad det vil sige at være en hhxelev på Thisted Handelsgymnasium.

Indhold

Arbejdsform

Elever på hhx-uddannelsen har deltaget i planlægningen dit besøg hos os, og du vil
derfor også være sammen med mange af skolens elever i forskellige
sammenhænge. Som elev på hhx kan du være med til prøve dig selv af på mange
måder og få erfaringer med at arbejde med projekter og cases og samtidig være
med til at gøre din skoledag på handelsgymnasiet meget mere spændende., lærerig
og sjov.
Derfor er dine dage på skolen bygget op om en case – en virkelig situation – hvor du
er i gruppe med elever fra din egen skole.
Men først vil du blive modtaget af elever fra hhx, og de vil følge dig hen til
klasselokalet og dit gruppebord. Derefter får du en introduktion til hhx-uddannelsen
og skolemiljøet og du får en rundvisning på skolen.
Nu er du klar til at opleve hhx og fagene ”live” sammen med undervisere samt elever
fra hhx-uddannelsen. Som nævnt bliver det case-baseret, hvor du får mulighed for at
arbejde selv med fagene og komme med dine løsninger til en case-virksomhed.
Du får naturligvis også info om alle de aktiviteter, du som hhx-elev kan deltage i
både ud over undervisningen og i fagene. Det kan være sport, spændende
oplevelser med teater, musik, besøg af journalister i krig, sociale medier og andre
spændende emner om alt det der sker lige nu og her. Det kan også være
virksomhedsbesøg og ekskursioner, men også fester, fredagscaféer, lektiecafé,
elevråd etc.
Under dit besøg kan du få svar på mange af dine spørgsmål og elever fra skolen vil
afslutte besøget sammen med dig, hvor du får mulighed for at høre endnu mere om
hhx og få svar på flere spørgsmål.
Det planlagte brobygningsforløb vil vise dagligdagen på HHX, men der vil også være
orientering ved vejledere og elever og undervisning ved lærere og "student
teachers".

Mødetid

Mødetid kl. 08.00 ved hovedindgangen på Lerpyttervej 52

Transport

Du sørger selv for transport, hvis intet andet er aftalt.

Kantine

Skolen har en kantine, men du er velkommen til at tage en madpakke med.

Andet

- kan fås ved henvendelse til Mette Skydt Bjøndal msb@eucnordvest.dk

Ansvarlig

Mie Ernst Jensen

Email

mej@eucnordvest.dk

HTX EUC Nordvest, Thisted
[BU-1718-02-742]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Lerpyttervej 54, 7700 Thisted

Formål

Teknisk Gymnasium Thisted tilbyder en 3-årig studieforberedende og
almendannende gymnasial ungdomsuddannelse med særlig fokus på
naturvidenskab og teknologi. Uddannelsen forbereder dig til videregående
uddannelser og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din
omverden. Vi udbyder i øjeblikket følgende studieretninger:
1) Sundhedsvidenskab
2) Naturvidenskab
3) Innovation og Iværksætteri
4) Design og Teknologi
5) Game og Design

På Teknisk Gymnasium Thisted arbejder vi inden for de enkelte studieretninger med
naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, kulturelle, teknologiske og
samfundsvidenskabelige områder og problemstillinger.
Indhold

Mødetid

I løbet af skoletiden på Teknisk Gymnasium stifter eleverne bekendtskab med en
lang række fag, herunder blandt andet matematik, fysik, kemi, biologi, dansk,
engelsk, samfundsfag, teknologi, teknik, kommunikation & IT og teknologihistorie
eller idéhistorie, samt andre fag som vil være afhængige af, hvilken studieretning der
er valgt.
Gennem skoletiden på Teknisk Gymnasium arbejdes der ofte med projekter, hvor
eleverne skal inddrage deres viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne på
Teknisk Gymnasium styrker elevernes evner til initiativ, kreativitet og
selvstændighed, ligesom eleverne gennem projekterne lærer at samarbejde med
andre og fordybe i sammenhænge på tværs af de enkelte fag.
Under brobygningsforløbet vil du stifte bekendtskab med de fag og arbejdsformer,
der er centrale for Teknisk Gymnasium og de studieretninger, som vi har på HTX.
Du vil også få mulighed for at snakke med undervisere og nuværende elever om
dagligdagen på Teknisk Gymnasium.
kl 8.00

Transport

Du sørger selv for transport, hvis intet andet er aftalt

Kantine

Skolen har en kantine; men du er velkommen til at tage madpakke med.

Andet

Du skal medbringe skoletaske, skriveredskaber og lommeregner. Hvis du har en
bærbar pc, må du meget gerne medbringe den.

Ansvarlig

Mie Ernst Jensen

Email

mej@eucnordvest.dk

Mad og Service. EUC Nordvest 10. kl
[BU-1718-02-756]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Kronborgvej 119. Indgang F, 7700 Thisted

Formål

Mad og Service præsenterer dig for fagene: Kok, tjener, cater, smørrebrødsjomfru,
ernæringsassistent, bager, konditor, detailslagter og delikatesseassistent.

Indhold

Arbejdsform

En verden af smag, duft og godt håndelag!
Vi skal i køkkenet 2 eller 3 dage. Her vil du komme tæt på fagene bager, gastronom,
slagter og ernæringsassistent. I de forskellige værksteder vil en faglærer hjælpe dig
og resten af holdet med at fremstille retter fra kød, salater og kartofler til brød,
desserter og kager, som skal på en buffet den sidste dag. Til buffeten vil vi dække
op til fælles spisning og få en fornemmelse af, hvordan en tjener arbejder.
Du vil også lære om god hygiejne, om sikekrhed og om rengøring i et
erhvervskøkken.
Først og fremmest praktisk arbejde i køkkenerne. Der vil også være teori lektioner
med mulighed for vejledning.

Mødetid

Hver dag fra kl. 8.00 til 13.15.
Fredag fra kl. 8.00 til 12.35

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus til skolen

Kantine

Kantinen har åben i alle pauserne.
Hver dag vil der være lidt at spise i forbindelse med undervisningen.

Andet

Vi udleverer arbejdstøj. Medbring praktisk fodtøj, der kan tåle lidt vand.
Vi mødes ved indgang F (samme indgang som kantinen og Erhvervskostskolen)

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk

Metal og Teknologi. EUC Nordvest 10.kl.
[BU-1718-02-746]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Formål

Metal og Teknologi præsenterer dig for uddannelserne til smed og industritekniker.

Indhold
Vi bukker jern!
Inden du får lov til at arbejde i værkstedet, vil du få en gennemgang af de
sikkerheds- og adfærdsregler, der er i afdelingen. Du vil få en orientering om
anvendelse af nødvendigt værktøj /maskiner, før du går i gang med de praktiske
opgaver.
Før I går i gang med opgaven, skal vi sammen se på den tilhørende tegning, samt
have forskellige fagudtryk på plads. Vi vil lave praktiske øvelser med gevindskæring
i forskellige materialer og tykkelser. Desuden vil du komme til at arbejde i tynd
plade. I den forbindelse vil du komme til at bruge håndbukkemaskine,
bænkpladesaks til klipning og båndsav til afkortning samt TIG/MAG-svejser til
sammenføjning. Du vil også komme til at anvende såvel hånd- som
søjleboremaskine, samt forskellige håndværktøjer.
Du får lov at tage det du har produceret med hjem.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.

Arbejdsform

Du vil i løbet af ugen blive orienteret om uddannelserne i indgangen, og der vil blive
lejlighed til at stille spørgsmål.
En vekselvirkning med teori og arbejde i værkstedet.

Mødetid

Hver dag fra kl. 8.00 til kl. 13.15. Fredag fra kl. 8.00 til kl. 12.30

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus til skolen

Kantine

Kantinen har åben i alle pauserne. Her kan du købe mad m.m., ligesom du er
velkommen til selv at medbring forplejning.

Andet

Du skal arbejde i værkstedet, derfor er det en god ide at møde op i arbejdstøj eller
lignende. Har du et par sikkerhedssko, så tag dem på.
Vi mødes ved hovedindgangen på Kronborgvej

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk

Murer EUC Nordvest 10. kl.
[BU-1718-02-744]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Formål

Du vil blive introduceret til indgangen Byggeri med særlig vægt på murerfaget.

Indhold

Håndværkeren, der bygger din bolig!
Vi skal fortrinsvis arbejde i værkstederne, hvor du oplever, hvordan en
murer arbejder med sit fag. Du skal være med til at bygge et lille "hus", og du skal
bygge din første mur i murerværkstedet. I værkstedet skal du prøve at arbejde med
det håndværktøj, som en murer bruger, når han bygger huse.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.

Arbejdsform

Du vil i løbet af ugen blive orienteret om uddannelserne i indgangen, og der vil blive
lejlighed til at stille spørgsmål.
Først og fremmest praktisk arbejde i værkstederne. Der vil også være teori lektioner
med mulighed for vejledning.

Mødetid

Hver dag fra kl. 8.00 til 13.20. Fredag dog til 12.35

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bus til skolen

Kantine

Kantinen har åben i alle pauserne. Her kan du købe din mad.
Du er også meget velkommen til at tage din egen madpakke med.
Vær venligst opmærksom på, at kantinen på Bjørnevej er kontantløs. Der skal derfor
betales med kort eller mobilepay.

Andet

Du skal møde i noget praktisk arbejdstøj, der kan tåle at blive snavset. Vi mødes
ved Hovedindgangen på Bjørnevej 9.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk

Strøm og IT. EUC Nordvest 10. kl.
[BU-1718-02-748]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Formål

I indgangen præsenterer vi dig for fag, der har at gøre med strøm, styring og IT. Bl.
a. Elektriker, Elektronik- og svagstrømuddannelserne samt forskellige ITuddannelser.

Indhold

Arbejdsform

Uden El går det ikke!
Du vil i løbet af ugen præsentere dig for nogle af de spændende ting, som fagene i
denne indgang står for. Arbejdet vil fortrinsvis foregå i værkstedet med små
afstikkere til teorilokalerne. Du vil i værkstedet komme til at arbejde lidt med nogle af
de elinstallationer, som du kan finde hjemme i din bolig, og du vil stifte bekendtskab
med faget elektronik samt IT. I løbet af ugen vil du komme til at bruge de værktøjer,
der er typiske for området.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.
Du vil i løbet af ugen blive orienteret om uddannelserne i indgangen, og der vil blive
lejlighed til at stille spørgsmål.
Først og fremmest praktisk arbejde i værkstederne. Der vil også være teori lektioner
med mulighed for vejledning.

Mødetid

Hver dag fra kl. 8.00 til 13.15. Fredag fra kl. 8.00 til 11.20

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bus til skolen

Kantine

Kantinen har åben i alle pauserne. Her kan du købe din mad.
Du er også meget velkommen til at tage din egen madpakke med.
Bemærk venligst at kantinen er kontantløs. Der skal derfor betales med kort eller
mobilepay.

Andet

Du skal møde i noget praktisk arbejdstøj, der kan tåle at blive snavset.
Vi mødes ved Hovedindgangen på Bjørnevej 9.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk

STX Thisted (2 dage) - naturvidenskabelig retning
[BU-1718-02-752]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Ringvej 32, 7700 Thisted

Formål

Thisted Gymnasium stx og hf - er et alment gymnasium, hvis formål primært er at
gøre eleverne klar til en videregående uddannelse. Her møder du et professionelt og
organiseret studiemiljø, der - sammen med en afslappet og hyggelig atmosfære giver plads til personlig udvikling forskellighed og originalitet.

Indhold
Dette tilbud er for dig, der er interesseret i naturvidenskab og samfundsfag.
Vi vil derfor sammensætte et skema, hvor vi lægger hovedvægten på ovenstående
fag.

Mødetid

Den første dag skal du møde ved hovedindgangen kl. 08.00. Her bliver du modtaget
af en studievejleder, som vil give dig en orientering og en nærmere præsentation af
dagenes program.
De næste timer og dage vil du sammen med dine kammerater modtage særskilt
undervisning i nogle af timerne - men der er også indlagt timer, hvor du skal
overvære undervisningen på hold, der er i gang. Her kan det være nødvendigt at
dele jer på forskellige hold.
Et par af de nuværende elever vil i løbet af dagene fortælle om det at være elev på
Thisted Gymnasium, elevrådet, fester og meget andet - her vil det være godt, hvis
du har nogle spørgsmål.
Hvis du ønsker at læse mere om skolen henvises til www.thisted-gymnasium.dk
Begge dage 08.00-13.20.

Transport

Bus og tog til stationen. Derefter bybus 2 til gymnasiet.

Kantine

Der kan købes mad og drikkevarer hele dagen i kantinen. Du må gerne medbringe
madpakke og drikkevarer.

Andet

Medbring lommeregner og skriveredskaber.

Ansvarlig

Jonna Lynge

Email

post@thisted-gymnasium.dk

Kontaktinformation
Thisted Gymnasium, STX og HF
Ringvej 32
7700 Thisted

9792 3488
post@thisted-gymnasium.dk
www.thisted-gymnasium.dk

STX Thisted (2 dage) - sproglig/musisk retning
[BU-1718-02-754]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Ringvej 32, 7700 Thisted

Formål

Thisted Gymnasium stx og hf - er et alment gymnasium, hvis formål primært er at
gøre eleverne klar til en videregående uddannelse. Her møder du et professionelt og
organiseret studiemiljø, der - sammen med en afslappet og hyggelig atmosfære giver plads til personlig udvikling forskellighed og originalitet.

Indhold
Dette tilbud er for dig, der er interesseret i humanistiske fag.
Vi vil derfor sammensætte et skema, hvor vi lægger hovedvægten på de sproglige
fag kombineret med musisk/kunstneriske fag.
I løbet af dagene vil vi forsøge at give dig et billede af, hvordan det er at være elev
på et gymnasium. Du vil derfor også evt. stifte bekendtskab med nogle af
gymnasiets øvrige fag - som fx samfundsfag, biologi, fysik m.m.

Mødetid

Den første dag skal du møde ved hovedindgangen kl. 08.00. Her bliver du modtaget
af en studievejleder, som vil give dig en orientering og en nærmere præsentation
af dagenes program.
De næste timer og dage vil du sammen med dine kammerater modtage særskilt
undervisning i nogle af timerne - men vi vil forsøge også at indlægge 1-2 timer, hvor
du skal overvære undervisningen på hold, der er i gang. Her kan det være
nødvendigt at dele jer på forskellige hold.
Et par af de nuværende elever vil fortælle om det at være elev på Thisted
Gymnasium, elevrådet, fester og meget andet - her vil det være godt, hvis du har
nogle spørgsmål.
Hvis du ønsker at læse mere om skolen henvises til www.thisted-gymnasium.dk
Begge dag kl. 08.00-13.20.

Transport

Bus og tog til stationen. Derefter bybus 2 til gymnasiet.

Kantine

Der kan købes mad og drikkevarer hele dagen i kantinen. Du må gerne medbringe
madpakke og drikkevarer.

Andet

Medbring lommeregner og skriveredskaber.

Ansvarlig

Jonna Lynge

Email

post@thisted-gymnasium.dk

Kontaktinformation
Thisted Gymnasium, STX og HF
Ringvej 32
7700 Thisted

9792 3488
post@thisted-gymnasium.dk
www.thisted-gymnasium.dk

Tømrer EUC Nordvest 10. kl.
[BU-1718-02-805]
Kursusperiode

13-11-17 til 14-11-17

Sted

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Formål

Bygge og anlæg præsenterer dig for faget tømrer. Du vil desuden høre lidt om
fagene tagdækker og tækkemand.

Indhold

Håndværkeren, der bygger din bolig!
Vi skal fortrinsvis arbejde i værkstederne, hvor du oplever, hvordan en tømrer
arbejder med sit fag. Du skal være med til at bygge et lille "hus". I værkstedet skal
du prøve at arbejde med det håndværktøj, som en tømrer bruger, når han bygger
huse.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.

Arbejdsform

Du vil i løbet af ugen blive orienteret om uddannelserne i indgangen, og der vil blive
lejlighed til at stille spørgsmål.
Først og fremmest praktisk arbejde i værkstederne. Der vil også være teori lektioner
med mulighed for vejledning.

Mødetid

Hver dag fra kl. 8.00 til 13.20. Fredag dog til 12.35

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bus til skolen

Kantine

Kantinen har åben i alle pauserne. Her kan du købe din mad.
Du er også meget velkommen til at tage din egen madpakke med.
Bemærk venligst at kantinen er kontantløs. Der skal derfor betales med kort eller
mobilepay.

Andet

Du skal møde i noget praktisk arbejdstøj, der kan tåle at blive snavset. Vi mødes
ved Hovedindgangen på Bjørnevej 9.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk

