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5 dages HTX, Mariagerfjord Gymnasium, Hobro
[BU-1213-02-486]
Formål:

Du vil blive præstenteret for fag indenfor HTX's fagrække. Du vil i den
forbindelse kunne få besvaret dine spørgsmål i forbindelse med valg af HTX
som uddannelse.

Indhold:

<p style="text-align: left; "><strong>Du kommer til at prøve følgende i de fem
dage, du er på gymnasiet:</strong> <br />
<br />
Du vil få en rundvisning på skolen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan
skolen ser ud og få en fornemmelse af det der foregår rundt omkring på
skolen.<br />
<br />
Du vil møde forskellige lærere som underviser i forskellige fag.</p>
<p style="text-align: left; ">Vi har sammensat et skema til dig, så du kommer
til at blive undervist i nogle af de fag som kendetegner HTX herunder
teknologi og andre naturvidenskabelige fag. Du skal i løbet af de to dage
arbejde med et miniprojekt, som til slut skal ende op med du fremstiller og
fremviser et produkt i vores laboratorier. </p>
<p style="text-align: left; ">Du vil få mulighed for at tale med elever om, hvad
der kræves for at gå i gymnasiet.<br />
<br />
Du vil opleve hvilke personlige og faglige kompetencer, der er gode at have i
gymnasiet.</p>
<p style="text-align: left; ">Du vil møde en elevvejleder som vil kunne svare
på dine spørgsmål vedrørende gymnasiet herunder også noget omkring
hvilke studieretninger du kan vælge. <br />
<br />
Du vil få viden om nogle af de almindeligste uddannelser, HTX giver adgang
til <br />
<br />
Du vil forhåbentlig opleve at blive mere motiveret og klædt på til at vælge
uddannelse efter 10. klasse.</p>

Mødetid:

7.55-13.25 mandag - fredag

Transport:

Busser i lokalområdet der kører til gymnasiet: 58,65,118 ( se NT´s
hjemmeside for mere information )

Kantine:

ja

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Amerikavej 5, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Michael Madsen

Email:

mm@mf-gym.dk

2 dages HTX,Mariagerfjord Gymnasium, Hobro
[BU-1213-02-490]
Formål:

Du vil blive præstenteret for fag indenfor HTX's fagrække. Du vil i den
forbindelse kunne få besvaret dine spørgsmål i forbindelse med valg af htx
som uddannelse.

Indhold:

<p style="text-align: left; "><strong>Du kommer til at prøve følgende i de to
dage, du er på gymnasiet:</strong> <br />
<br />
Du vil få en rundvisning på skolen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan
skolen ser ud og få en fornemmelse af det der foregår rundt omkring på
skolen.<br />
<br />
Du vil møde forskellige lærere som underviser i forskellige fag.</p>
<p style="text-align: left; ">Vi har sammensat et skema til dig, så du kommer
til at blive undervist i nogle af de fag som kendetegner HTX herunder
teknologi og andre naturvidenskabelige fag. Du skal i løbet af ugen arbejde
med et miniprojekt, som til slut skal ende op med du fremstiller og fremviser et
produkt i vores laboratorier. </p>
<p style="text-align: left; ">Du vil få mulighed for at tale med elever om, hvad
der kræves for at gå på gymnasiet.<br />
<br />
Du vil opleve hvilke personlige og faglige kompetencer, der er gode at have i
gymnasiet.</p>
<p style="text-align: left; ">Du vil møde en elevvejleder som vil kunne svare
på dine spørgsmål vedrørende gymnasiet herunder også noget omkring
hvilke studieretninger du kan vælge. <br />
<br />
Du vil få viden om nogle af de almindeligste uddannelser, HTX giver adgang
til <br />
<br />
Du vil forhåbentlig opleve at blive mere motiveret og klædt på til at vælge
uddannelse efter 10. klasse.</p>

Arbejdsform:

Du vil møde arbejdsformer som er almindelige i 1.t fx gruppearbejde.

Mødetid:

Mødetidspunkt er kl.7.55 -13.25

Transport:

Busser i lokalområdet der kører til gymnasiet: 58,65,118 ( se NT´s
hjemmeside for mere information )

Kantine:

ja

Tidspunkt:

19-11-12 til 20-11-12

Sted:

Amerikavej 5, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Michael Madsen

Email:

mm@mf-gym.dk

DPN - Landbrugsskolen - 1 uge Brobygning
[BU-1213-02-523]
Formål:

Formål med Brobygning: Brobygning er til de elever, der er lidt usikre på, om
uddannelsen til landbrugsassistent/landmand (Indgang: dyr, planter og natur)
er noget for dem. Ugen på landbrugsskolen giver eleverne et godt indtryk af
uddannelsen og erhvervet, så de gerne skulle få et bedre beslutningsgrundlag
for deres erhvervsvalg.

Indhold:

<p style="text-align: left;">Indhold i Brobygning: <br />
<br />
Skoleopholdet giver eleven indblik i, hvordan fødevarer produceres, hvilke
kvalitetskrav, der gælder og hvilke produktionsmetoder, der anvendes i
landbruget. Emner som dyrevelfærd, produktionsmetoder og effektivitet vil
være nogle, som eleverne kommer til at arbejde med. Desuden vil eleverne
møde nogle af de fag, som de vil møde i landmandsuddannelsen, f.eks.
husdyr, planter og landbrugsteknik. Arbejdsformen vil skifte mellem teori og
praktik i skolens maskinhal og besøg hos landmænd.<br />
Tryk og læs mere på <a
href="http://www.njylls.dk"><strong>www.njylls.dk</strong></a>. <br />
Her vises et eksempel på en Brobygningsuge.<br />
<br />
<table style="width: 503px; height: 348px;">
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1 Kl.10-16</td>
<td>Modtagelse<br />
Planter<br />
Markvandring</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: left;">Dag 2 Kl.8-16<br />
</p>
</td>
<td>
<p>Svin<br />
Svinebesøg<br />
Rapportskrivning</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Dag 3 Kl.8-16 </p>
</td>
<td>
<p>Kvæg<br />
Kvægbesøg<br />
Rapportskrivning</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Dag 4 Kl.8-16</p>
</td>
<td>

<p>Værksted<br />
Idræt<br />
Rapportfremstilling

</p>

</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 5<br />
Kl. 8-12</td>
<td>Værelsestjek<br />
Orientering om uddannelsen<br />
Fremlæggelse af projekt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Brobygning 9. klasse og 10. klasse - Landmand<br />
<br />
Mødested: På kontoret<br />
<br />
Ansvarlig/daglig kontaktperson: Birgit Lauridsen<br />
Email: Bil<a href="mailto:Bil@njylls.dk">@njylls.dk</a><br />
<br />
<a href="http://www.landbrugsskolen.dk">www.landbrugsskolen.dk</a><br />
<br />
Tlfnr: 98351800</p>
Arbejdsform:

Teori/praktik.
PS. Hvis Brobygningsholdet er under 6 elever, deltager de på Grundforløbet.

Mødetid:

1. dag kl. 10.00 - øvrige dage kl. 08.00.
PS. DET ER IKKE MULIGT AT MØDE IND SØNDAG AFTEN.

Transport:

Man bor på skolen

Kantine:

Der er kost på skolen

Andet:

Landbrugsskolen er normalt en kostskole - det vil sige, at eleverne kan bo og
spise på skolen. Eleverne kan deltage i kostskole aktiviteterne sammen med
de øvrige elever. Vi garanterer ikke for, at der er et værelse til
brobygningseleverne, så indkvartering i gymnastiksalen kan være nødvendigt.
Der er forskellige fritidsaktiviteter på skolen - idrætshal, fodboldbane,
beachvolley, billard, bordtennis, airhockey, svømmebassin og motionsrum.
Eleverne skal medbringe arbejdstøj, støvler, badetøj, idrætstøj og sko, dyne,
pude og betræk. Blyant og papir.

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Halkærvej 3, Lundbæk, 9240 Nibe

Ansvarlig:

Mona Stensig

Email:

ms@njylls.dk

STX - Støvring Gym. - 1 uge Brobygning
[BU-1213-02-437]
Formål:

Brobygningsforløb for 9. og 10. klasse. Brobygningen har en varighed af en
uge, og der arbejdes med et gennemgående tema i udvalgte fag.
Der er indlagt observation af undervisningen i 1.g klasser, og der er afsat tid til
samtale med både studievejleder og 1.g elever.

Indhold:

<p style="text-align: left;">Støvring Gymnasium byder dig velkommen til en
uges oplevelser som gymnasieelev. Du vil opleve samværet med
jævnaldrende, som er i fuld i gang med at tage en studentereksamen, der
bl.a. fører frem til lange videregående uddannelser.<br />
<br />
Præsentation af brobygningsforløbet:<br />
For at du kan mærke, hvordan det er at være gymnasieelev, vil vi stille dig
overfor nogle faglige krav i en række fag, der repræsenterer gymnasiet bredt.
Du vil have de samme fag flere gange i den uge, du er hos os. Det betyder, at
du får udleveret bøger og får lektier for. Du får selvfølgelig også mulighed for
at komme ud i en 1.g klasse og overvære undervisningen, samt mulighed for
at snakke med nogle gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet og også om andre ting end lektier.<br />
<br />
<br />
Ugeprogram: <br />
<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td><strong>Mandag</strong></td>
<td><strong>Tirsdag </strong></td>
<td><strong>Onsdag </strong></td>
<td><strong>Torsdag </strong></td>
<td><strong>Fredag </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>8.30-10.10 </td>
<td>Modtagelse ved en studievejleder 45 minutter, derefter
matematik</td>
<td> Fysik</td>
<td>Matematik </td>
<td>Fysik </td>
<td>Dansk </td>
</tr>
<tr>
<td>10.25-12.05</td>
<td> Dansk</td>
<td> Engelsk</td>
<td> Observation i 1.g</td>
<td>Musik</td>
<td>Matematik</td>
</tr>
<tr>
<td>12.30-14.10</td>
<td> Engelsk</td>

<td> Samfundsfag</td>
<td> Dansk</td>
<td> Samfundsfag</td>
<td>Engelsk/afslutning ved elever og studievejleder</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<br />
Mødested:Støvring Gymnasium<br />
Mastrupvej 77, 9530 Støvring<br />
Hjemmeside: www.sgy.dk Skolens tlf. 98 37 35 11, du er altid velkommen til
at ringe og få en snak med en studievejleder.<br />
<br />
Ansvarlig: Jytte Merete Knudsen<br />
Email: sgy@sgy.dk<br />
Tlfnr./mobilnr.: 98 37 35 11<br />
Daglig kontaktperson: Jytte Merete Knudsen<br />
Email: sgy@sgy.dk<br />
Tlfnr./mobilnr.: 96 86 03 24 </p>
Arbejdsform:

Undervisningen på introduktionskurset afspejler arbejdsformen i gymnasiet,
og der veksles mellem par- og gruppearbejde samt klasseundervisning, og
der vil også blive arbejdet lidt projektorienteret/eksperimentelt

Mødetid:

Der er undervisning hver dag fra 8.30-14.10

Transport:

Der er gode tog- og busforbindelse til gymnasiet i forbindelse med
ringetiderne

Kantine:

Der er kantine med et varieret udbud af koldt og varmt mad.

Andet:

Husk papir og blyant

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Mastrupvej 77, 9530 Støvring

Ansvarlig:

Jytte M. Knudsen

Email:

jk@sgy.dk

B&A, Tech College Mariagerfjord
[BU-1213-02-514]
Formål:

Præsentation af grundforløbet:
Med dette grundforløb kan du naturligvis vælge at blive Tømrer.
Du kan dog også vælge at uddanne dig som f.eks. Gulvlægger eller Alutømrer
eller Tækkemand.
Du har også mulighed for at vælge at fortsætte på skoleuddannelsen
Byggemontage-tekniker i Aalborg.
På Tømrer-linien kommer du naturligvis til at arbejde i vores tømrerværksted.
Du får et godt indblik i hvad det vil sige at være Tømrer.

Indhold:

<p style="text-align: left;"><strong>Beskrivelse af indholdet </strong>Du
kommer naturligvis til at arbejde i træ. Du vil opdage at tømreruddannelsen er
meget praktisk, men tegninger, sikkerhed, tålmodighed og viden om metoder
er vigtigt for et godt resultat. <br />
Det er planen at du skal arbejde med trækonstruktioner (f. eks til
et havehus). Her skal du bruge både sav, høvl, stemmejern og tømrerens
vigtigste værktøj -tommestokken. <br />
Du bliver præsenteret for de forskellige håndværktøjer som en tømrer bruger
og du får mulighed for at snakke med vores øvrige elever og høre hvad de
synes om uddannelsen. <br />
<strong>Ugeplan</strong> Første dag mødes vi ved hovedindgangen på
Tempovej 3 (den grå bygning). Her vil i blive budt velkommen af
studievejlederen, som også vil vise jer rundt og følge jer hen hvor i skal være
resten af ugen. <br />
Her tager faglæreren imod jer og fortæller jer hvad han har planlagt til jer.
Derefter er det ud i værkstederne for at komme i gang med den praktiske del
af jeres opgave. <br />
Du får en grundig gennemgang af værktøjer, sikkerhedsregler og andre
nyttige tips, inden I går i gang med opmåling til jeres hus.<br />
Når ugen er gået ved du meget mere om hvad det vil sige at uddanne sig til
tømrer.<br />
<br />
<strong>Praktiske oplysninger</strong> Hvis i selv har arbejdstøj eller
sikkerhedssko er det en god idé at tage det med.</p>

Mødetid:

Vi starter kl. 8.00 og slutter kl. 13.15 (eller efter aftale med din skole)
Fredag dog kl. 11.15

Transport:

Se køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine:

Vi har en kantine hvor man kan spise sin egen madpakke.
Der findes også en kantine i området, hvor man kan købe mad.
Vi har pause fra 9.30 til 9.45 og igen fra 11.15 til 11.45

Andet:

Ansvarlig: Vejleder Niels Skjølstrup
Email:

nis@tc-mariagerfjord.dk

Tlf.nr./mobilnr.:

2526 6595

Daglig kontaktperson: Laila Jensen
Email:

laje@tc-mariagerfjord.dk

Tlf.nr./mobilnr.:

7250 5500

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Tempovej 3, 9560 Hadsund

Ansvarlig:

Lajla Jensen

Email:

laje@aats.dk

MTM, Tech College Mariagerfjord
[BU-1213-02-522]
Formål:

Præsentation af grundforløbet:
På indgangen Mad til mennesker kan du uddanne dig til de fleste job inden for
Hotel og restaurant-branchen og fødevarebranchen.
Det er uddannelser som Gastronom ( d.v.s. Kok, Smørrebrødsjomfru, Cater),
Tjener, Receptionist, Ernæringsassistent, Slagter og Bager

Indhold:

<p style="text-align: left;"><strong>Beskrivelse af indholdet</strong>
Samarbejde er en vigtig del af uddannelserne, derfor vil du komme til at
arbejde meget i grupper. Du vil komme til at arbejde både i køkkenet og i
teorilokalet. Du får et godt indblik i hvad der kræves for at kunne tilberede
mad til mange mennesker. <br />
Der indgår fag som hygiejne, råvarekendskab,og mange andre, men du vil
opdage at de fleste af fagene smelter sammen til en helhed som du kan bruge
både i køkkenet og restauranten.<br />
<br />
<strong>Ugeprogram </strong>Første dag mødes vi ved hovedindgangen på
Kirketoften nr. 5 i Hobro. Her vil i blive budt velkommen af studievejlederen,
som også vil vise jer rundt og følge jer hen hvor i skal være resten af ugen.
<br />
Her tager faglæreren imod jer og fortæller jer hvad hun har planlagt til jer.
Derefter er det bare med at komme i gang med opgaverne. Planen er, at i
arbejder hen imod en buffet, hvor i evt. kan invitere jeres lærer med til at spise
torsdag. I mellemtiden har i arbejdet med supper, salater, brød, desserter,
vine og meget mere. Alt afhængig af årstiden. <br />
I skal også dække borde der passer til dagens menu og tage hensyn til farver,
æstetik og symmetri. Når ugen er ovre kan i, mætte og veltilfredse, se tilbage
på veludført arbejde, hvor i har lært en masse om planlægning og praktisk
arbejde i køkken/restaurant. <br />
Sidste dag arbejder i med forskellige typer fast food og når alle er færdige
med deres projekter og opvasken er taget, er det fyraften og weekend. <br />
<br />
<strong>Praktiske oplysninger</strong> Hvis i selv har arbejdstøj og
sikkerhedssko er det en god idé at tage det med. I køkkenerne er det vigtigt
med skridsikkert fortøj.</p>

Mødetid:

Vi starter kl. 8.00 og slutter kl. 13.15 (eller efter aftale med din skole)
Fredag dog til kl. 11.15

Transport:

Se køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine:

Vi har en kantine hvor man kan spise sin egen madpakke.
(Det er dog ikke altid nødvendigt på Mad til mennesker, hvor du også selv
laver maden)
Vi har pause fra 9.30 til 9.45 og igen fra 11.15 til 11.45

Andet:

Ansvarlig:

Vejleder Niels Skjølstrup

Email:

nis@tc-mariagerfjord.dk

Tlfnr./mobilnr.:

2526 6595

Daglig kontaktperson: Laila Jensen
Email:

laje@tc-mariagerfjord.dk

Tlf:. 7250 5500
Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Kirketoften 5, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Lajla Jensen

Email:

laje@aats.dk

SSI, Tech College Mariagerfjord
[BU-1213-02-518]
Formål:

Præsentation af grundforløbet:
På Strøm, styring og IT kan du uddanne dig til Elektriker, noget med
elektronik- svagstrøm eller inden for IT. IT uddannelserne hedder
Datatekniker eller IT-supporter, PC-supporter eller Radio-tv-supporter.

Indhold:

<p style="text-align: left;"><strong>Beskrivelse af indholdet</strong> På
Strøm, styring og IT kommer du først og fremmest til at arbejde med
ledninger, kontakter (det hedder afbrydere i fagsprog) og lys. <br />
Du får en fornemmelse for hvordan atmosfæren er, dels i et
Elektrikerværksted, dels i et IT-værksted Du finder ud af hvad OHMs lov kan
bruges til i praksis. Du prøver at opbygge og afprøve små tændings-systemer.
Du får mulighed for at snakke med vores daglige IT- og elektriker-elever, så
du kan høre fra dem, hvordan det er at gå på grundforløb på Strøm, styring og
IT <br />
<br />
<strong>Ugeprogram: Første dag </strong>mødes vi ved hovedindgangen på
Kirketoften nr. 5 i Hobro. Her vil i blive budt velkommen af studievejlederen,
som også vil vise jer rundt og følge jer hen hvor i skal være resten af ugen.
<br />
Her tager faglæreren imod jer og fortæller jer hvad han har planlagt til jer.
Derefter er det ud i værkstederne for at komme i gang med den praktiske del
af jeres opgave. Resten af ugen er i travlt beskæftigede med ledninger,
afbrydere, computere og meget mere. I kan opbygge et lille netværk med
egne IP adresser og måske kan nogle af jer få tid til at opbygge en domæne
server. <br />
Når ugen er ovre har i ikke bare nogle færdige resultater. I har også lært en
masse om brug af værktøjer, opmåling, sikkerhed i værkstedet, binære
talsystemer og meget andet. Sidste dag, når alle er færdige med deres
projekter, når der ikke er flere spørgsmål og vi har sagt pænt farvel til
hinanden, er der fyraften. .<br />
<br />
<strong>Praktiske oplysninger</strong> Hvis i selv har arbejdstøj eller
sikkerhedssko er det en god idé at tage det med.</p>

Mødetid:

Vi starter kl. 8.00 og slutter kl. 13.15 (eller efter aftale med din skole)
Fredag slutter vi dog kl. 11.15

Transport:

Se køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine:

Vi har en kantine hvor man kan spise sin egen madpakke.
I området findes der også en kantine, hvor du kan købe mad.
Vi har pause fra 9.30 til 9.45 og igen fra 11.15 til 11.45

Andet:

Ansvarlig:

Vejleder Niels Skjølstrup

Email:

nis@tc-mariagerfjord.dk

Tlfnr./mobilnr.:

2526 6595

Daglig kontaktperson:

Laila Jensen

Email:

laje@tc-mariagerfjord.dk

Tlfnr./mobilnr.:

7250 5500

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Kirketoften 5, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Lajla Jensen

Email:

laje@aats.dk

BFT, Tech College Mariagerfjord
[BU-1213-02-510]
Formål:

Præsentation af grundforløbet:
På indgangen Bil, fly og andre transportmidler kan du uddanne dig til alt
indenfor Mekanik.
I Hadsund er det Biler, traktorer og lastbiler der fylder mest, men du kan også
starte din uddannelse til Knallerter og motorcykel- mekaniker i Hadsund.

Indhold:

<p style="text-align: left;"><strong>Beskrivelse af indholdet:</strong> Du får
et godt indblik i både praktik og teori. På mekanikeruddannelserne går de to
ting hånd i hånd og undervisningen er meget praktisk orienteret. <br />
Du starter med at pille topstykket af en motor og så tager vi teorien derfra. <br
/>
Du vil opdage at en mekaniker skal vide meget om hvad der sker inden i en
motor for at kunne lytte sig frem til hvad der skal til, for at reparere
motoren.<br />
<br />
<strong>Ugeplan: </strong>Vi mødes ved hovedindgangen på Tempovej 3
(den grå bygning). Her vil i blive budt velkommen af studievejlederen, som
også vil vise jer rundt og følge jer hen hvor skal være resten af ugen. <br />
Her tager faglæreren imod jer og fortæller jer hvad han har planlagt til jer.
Derefter er det ud i værkstederne for at komme i gang med den praktiske del
af jeres opgave. <br />
Det er planen at du skal lave en komplet motor renovering. Du skal altså ikke
kun afmontere topstykket. Det er også ventiler, pumper, lejer og stempler og
hele "svineriet" du skal have fat i. Det hele skal naturligvis samles igen og så
får du også lært en masse om brug af værktøjer, opmåling, sikkerhed i
værkstedet og meget andet. Du har også haft mulighed for at snakke med de
rare elever som går her til daglig. <br />
<br />
<br />
<strong>Praktiske oplysninger: </strong>Hvis i selv har arbejdstøj og
sikkerhedssko er det en rigtig god idé at tage det med.</p>

Mødetid:

Vi starter kl. 8.00 og slutter kl. 13.15 (eller efter aftale med din skole)
Fredag sluttes kl. 11.15

Transport:

Se køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine:

Vi har en kantine hvor man kan spise sin egen madpakke.
I området findes også en kantine hvor man kan købe mad.
Vi har pause fra 9.30 til 9.45 og igen fra 11.15 til 11.45

Andet:

Ansvarlig:

Vejleder Niels Skjølstrup

Email:
Tlfnr./mobilnr.:

nis@tc-mariagerfjord.dk
2526 6595

Daglig kontaktperson: Laila Jensen
Email:

laje@tc-mariagerfjord.dk

Tlfnr./mobilnr.:

7250 5500

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Tempovej 3, 9560 Hadsund

Ansvarlig:

Lajla Jensen

Email:

laje@aats.dk

Merkantil, Tradium Mariagerfjord
[BU-1213-02-498]
Formål:

I løbet af denne uge får du som deltager et godt indtryk af undervisningen i
fag, som er specielle for Handelsskolens Grunduddannelse (EUD)

Indhold:

<p style="text-align: left;">Du vil oplever miljøet og dagligdagen på
handelsskolen og blive undervist i fag som salg og service, økonomi og
informationsteknologi. I undervisningen kommer du til at løse opgaver, som er
relateret til arbejdet i en virksomhed. <br />
<strong><br />
</strong><br />
Undervisningen foregår dels som klasseundervisning, opgaveløsning i
grupper, foredrag og projektarbejde. Ugen afsluttes med
projektpræsentationer. Her er der rig mulighed for at vise, at du bl.a. kan
bruge dine kreative evner og de IT værktøjer, du har fået stillet til
rådighed. <br />
<br />
Der vil også i løbet af ugen være mulighed for at overvære undervisningen i
skolens klasser. </p>

Arbejdsform:

Klasseundervisning, gruppearbejde, foredrag og projektarbejde

Mødetid:

Kl. 07.55-13.25

Transport:

Busserne 58, 65 og 118kører til Handelsskolen - se NT`s hjemmeside for flere
informationer eller spørg på din skole.

Kantine:

Kantinen kan bl.a. tilbyde dagens ret, salatbar, sandwich, drikkevarer mm.

Andet:

Du vil blive undervist ca. 30 lektioner, og der vil være hjemmearbejde.

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Kirketoften 7, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Karen Porsborg Christensen

Email:

kpc@tradium.dk

5 dages HHX, Tradium, Mariagerfjord
[BU-1213-02-502]
Formål:

Vi glæder os til at vise dig handelsgymnasiet og de muligheder du får med en
studentereksamen herfra. Du får mulighed for at opleve skolens miljø
sammen med nuværende elever. Der vil være nogen både fra 1.g., der stadig
er nye på skolen og nogen fra 3.g., der snart er klar til at få huen på.
Programmet er sammensat, så du får:
- En fornemmelse af skolen og dens sociale liv
- Undervisning i handelsgymnasiets profilfag inden for sprog, økonomi,
samfundsfag
og matematik
- Mulighed for at tale med nuværende elever om kravene til at være
gymnasieelev samt
deres oplevelser med uddannelsen og stedet
- Orientering om studieretninger samt hvilke muligheder uddannelsen giver
efter
gymnasietiden
Alt dette skulle gerne efter dit besøg hos os give dig bedre mulighed for at
vælge uddannelse efter folkeskolen.

Indhold:

<p style="text-align: left;">Brobygning 9. og 10. Klasse <br />
<br />
Du vil bliver undervist i nye fag som f.eks. afsætning, virksomhedsøkonomi,
international økonomi, spansk, innovation og kulturforståelse. <br />
Fagene vil så vidt muligt tage udgangspunkt i en virksomhed.<br />
</p>

Arbejdsform:

Klasseundervisning, casearbejde, foredrag.

Mødetid:

07.55 - 13.25

Transport:

Busserne 58, 65 og 118 kører til
Handelsgymnasiet - se NT`s hjemmeside for flere informationer eller spørg på
din skole.

Kantine:

Kantinen kan bl.a. tilbyde dagens ret, salatbar, sandwich, drikkevarer m.m.

Andet:

Husk penalhus og lommeregner!

Tidspunkt:

19-11-12 til 23-11-12

Sted:

Kirketoften 7, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Karen Porsborg Christensen

Email:

kpc@tradium.dk

HHX 2-dage, Tradium Mariagerfjord
[BU-1213-02-506]
Formål:

Formålet med brobygningsforløbet er at give dig et godt indblik i, hvad
Handelsgymnasiet er og dine muligheder bagefter. Du vil få undervisning i
fag, som er nye for dig, men specielle for Handelsgymnasiet/Hh

Indhold:

Du vil opleve miljøet og dagligdagen på Handelsgymnasiet, og du bliver
undervist i nye fag som f.eks. afsætning, virksomhedsøkonomi, international
økonomi, spansk, innovation og kulturforståelse. Undervisningen foregår som
klasseundervisning og i grupper. Ud over undervisningen kommer du med til
foredrag, fællesarrangementer m.v. , hvis det er muligt.Du vil selvfølgelig
møde elever, der går på hhx, og studievejlederen vil fortælle dig om vores
studieretninger og de muligheder, der er for uddannelse og job efter HHX.

Arbejdsform:

Klasseundervisning, projektarbejde, foredrag.

Mødetid:

07.55 - 13.25

Transport:

Bus. Se NT´s hjemmeside.

Kantine:

Kantinen kan bl.a. tilbyde dagens ret, salatbar, sandwich, drikkevarer m.m

Andet:

du vil blive undervist ca. 10 lektioner, og der vil være hjemmearbejde.
Husk penalhus og lommeregner!

Tidspunkt:

19-11-12 til 20-11-12

Sted:

Kirketoften 7, Postboks 110, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Karen Porsborg Christensen

Email:

kpc@tradium.dk

UUMR Trend - TCAA - Intro specialkl.elever
[IU-1213-02-125]
Formål:

3-dages introkursus for 8., 9. og 10 klasse elever i specialklasser.
Gennem praktiske øvelser og lidt teoretisk baggrundsviden vil du lære at
sætte dit hår, lægge make up, afprøve dine kreative evner og opleve
betydningen af god hygiejne.
Du skal deltage aktivt i forløbet og være indstillet på samarbejde med andre
om at løse opgaverne.

Indhold:

<p style="text-align: left;">Projekt:<strong> </strong>Personlig pleje <br />
<strong>Indgang:</strong> Krop &amp; Stil (frisør og kosmetiker) samt
Sundhed, omsorg og pædagogik (tandklinikassistent)<br />
<strong>MØDESTED: STYLE & WELLNESS OG DENTAL COLLEGE
AALBORG, RØRDALSVEJ 10, AALBORG<br />
</strong><br />
Det, du kommer til at arbejde med, er opgaver, hvor du lærer at gøre dine
fortrin synlige og skjule eller ændre de ting, som du ikke ønsker, der bliver lagt
mærke til. <br />
<br />
<strong>Eksempler på arbejdsopgaver:<br />
<br />
</strong><em>Frisør<br />
</em>Er hårvask bare noget man kan, eller er det en kunst at vaske hår? Du
lærer at vaske hår, føntørre og sætte langt hår op. <br />
<br />
<em>Make up<br />
</em>Giver dig indblik i de farver, der er bedst for dig. <br />
<br />
<em>Stil og fremtræden</em> <br />
Du får mulighed for at udfolde dine kreative evner og bruge dine hænder i
fremstilling af "tilbehør", f. eks. hårspænder, armbånd m. m. <br />
<br />
<em>Tandklinikassistent</em><br />
Her får du forståelse for betydningen af god hygiejne. <br />
<br />
<em>Studievejleding<br />
</em>Du får mulighed for at tale med en studievejleder, hvis der er fag, du
gerne vil lære mere om. </p>

Mødetid:

Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 8.05 - kl. 13.20.

Transport:

Din skole vil arrangere transporten.

Kantine:

Der findes en kantine, hvor du kan købe mad, eller du kan spise din
medbragte madpakke.

Andet:

Den første dag skal du møde i aulaen i bygning A på Rørdalsvej 10, Aalborg
kl. 8.05. Du behøver ikke medbringe specielt arbejdstøj. Husk at medbringe
skriveredskaber og papir.

Tidspunkt:

20-11-12 til 22-11-12

Sted:

Rørdalsvej 10 - bygning A, 9000 Aalborg

Ansvarlig:

Tanja Pilgaard

Email:

tapi@tcaa.dk

DPN - Introkursus for 2 sprogede
[IU-1213-02-527]
Formål:

Du kan under indgangen uddanne dig til dyrepasser, dyrepasserassistent,
landmand, landbrugsassistent, jordbrugsmaskinfører, anlægsgartner,
anlægsgartnerassistent, væksthusgartner, værksthusgartnerassistent,
produktionsgartner, produktionsgartnerassistent, skov- og naturtekniker, skovog naturassistent, greenkeeper, greenkeeperassistent.
Du får mulighed for at se og arbejde på en jordbrugsskole, og stifte
bekendtskab med arbejdet som væksthusgartner, landmand,
jordbrugsmaskinfører og dyrepasser.

Indhold:

<p style="margin-right: 0px;" dir="ltr">Holdindgang: Dyr, planter og natur<br />
<strong>MØDESTED: AGRI COLLEGE AALBORG, STRUERVEJ 70,
AALBORG<br />
</strong><br />
Du får udleveret sikkerhedsstøvler og bliver vist rundt på skolen, på
rundvisningen får du følgende opgaver:</p>
<p><strong>Drivhuset:</strong> Her skal du lave et Belgisk piletræ og
sukkulenter som du får med hjem, så du kan følge planternes udvikling. </p>
<p><strong>Smådyrsstalden:</strong> Her er vaskebjørne, slanger, rotter,
mus, chincilla, leguaner, pladeøgler, fisk og mange andre dyr. Du får
mulighed for at røre og fodre dyrene. </p>
<p><strong>Kvægstalden:</strong> Her er kalve, kvier, goldkøer og kvæg.
Efter en gennemgang af kvæget, har du mulighed for at røre, fodre og gøre
rent ved dem, hvis du er heldig vil du se en ko blive insemineret. </p>
<p><strong>Vejledning:</strong> Du vil høre om de forskellige uddannelser
på Agri, hvilke krav der stilles til dig, hvad tjener du under uddannelsen og når
du er færdiguddannet. </p>
<p><strong>Traktorkørsel:</strong> Efter en grundig vejledning får du
mulighed for at køre traktor. </p>
<p><strong>Støvlevask:</strong> Støvlerne vaskes og sættes på plads. </p>
<p><strong>Evalurering:</strong> Du evaluerer dagens forløb og din egen
indsats. </p>
<p><strong>Billeder:</strong> Der vil løbende blive taget billeder som din
skole vil få tilsendt som en cd-rom, så den evt. kan bruges i din videre
undervisning. <br />
<br />
<strong>Det er meget vigtigt at du medbringer arbejdstøj, der må blive beskidt
- helst bukser.</strong></p>
<p style="margin-right: 0px;" dir="ltr"><strong> </strong></p>

Mødetid:

Tirsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.25.

Transport:

Se køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine:

Der findes en kantine hvor du kan købe mad eller spise din medbragte
madpakke.

Andet:

Du skal møde i kantinen på Struervej 70, Aalborg. Du skal medbringe
arbejdstøj (gammelt tøj der må blive beskedt), du låner sikkerhedsstøvler på
skolen. Efter arbejdsdagen har du mulighed for at gå i bad, du skal selv
medbringe håndklæde og sæbe.

Tidspunkt:

20-11-12 til 20-11-12

Sted:

Struervej 70, 9000 Aalborg

Ansvarlig:

Tanja Pilgaard

Email:

tapi@tcaa.dk

BFT - Hjørring FLEX10
[BU-1213-02-621]
Formål:

Bil, fly og andre transportmidler

Indhold:

<strong>Fagene som præsenteres i indgangen er:</strong><br />
Cykel- og motorcykelmekaniker<br />
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen<br />
Karossiuddannelsen<br />
Mekaniker<br />
Vognmaler<br />
<br />
<strong>Undervisning:<br />
</strong>Den daglige undervisning tager sit udgangspunkt i ovenstående
uddannelser. Inden for bil, fly og andre transportmidler får du kendskab til
bilens opbygning, motorlære, transmission, styretøj, bremser, lys, elanlæg og
elektronik. Du får kendskab til vedligeholdelse og det sikkerhedsmæssige
udstyr på en bil.<br />
<br />
<strong>Beklædning:</strong><br />
Da en del af undervisningen foregår i værkstederne er det vigtigt, at du har en
fornuftig påklædning. Har du sikkerhedssko, så tag dem med.<br />
<br />
<strong>Bevis:</strong><br />
Efter forløbet udstedes der bevis for gennemførelse af brobygningsprojekt.

Mødetid:

Kl.: 08.05 - 13.25
Første dag skal eleverne i skolens kantine.

Transport:

Der kører skolebus fra busstationen og ud til EUC Nord

Kantine:

Der er mulighed for, at købe mad i skolens kantine.
Man er velkommen til og spise sin medbragte mad i skolens kantine.

Andet:

Sygemeldinger skal ske til skolens omstilling på tlf. 7224 6000

Tidspunkt:

21-11-12 til 21-11-12

Sted:

M. P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring

Ansvarlig:

Claus Harboe

Email:

cha@eucnord.dk

STX, Mariagerfjord Gymnasium
[BU-1213-02-482]
Formål:

Mariagerfjord Gymnasium byder dig velkommen til en uges oplevelser som
gymnasieelev,
Her vil du opleve samværet med andre jævnaldrende, der er i fuld gang med
at få en studentereksamen.

Indhold:

<p style="text-align: left; ">
</p>
<p style="text-align: left; "><strong>Du kommer til at prøve følgende i de tre
dage, du er på gymnasiet:</strong> <br />
<br />
Du vil få en rundvisning på skolen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan
skolen ser ud og få en fornemmelse af det der er foregår rundt omkring på
skolen.<br />
<br />
Du vil møde forskellige lærere som underviser i forskellige fag.</p>
<p style="text-align: left; ">Vi har sammensat et skema til dig, så du kommer
til at blive undervist i sprogfag (fx engelsk, tysk, spansk eller fransk),
naturvidenskabelige fag (fx biologi og fysik), kunstneriske fag (billedkunst og
musik) og samfundsfag. </p>
<p style="text-align: left; ">Du vil få mulighed for at tale med elever om, hvad
der kræves for at gå i gymnasiet.<br />
<br />
Du vil opleve hvilke personlige og faglige kompetencer, der er gode at have i
gymnasiet.</p>
<p style="text-align: left; ">Du vil møde en elevvejleder som vil kunne svare
på dine spørgsmål vedrørende gymnasiet herunder også noget omkring
hvilke studieretninger du kan vælge. <br />
<br />
Du vil få viden om nogle af de almindeligste uddannelser, STX giver adgang
til <br />
<br />
Du vil forhåbentlig opleve at blive mere motiveret og klædt på til at vælge
uddannelse efter 10. klasse.</p>
<p></p>

Arbejdsform:

Klasseundervisning

Mødetid:

7.55 - 13.25

Transport:

Busser i lokalområdet der kører til gymnasiet: 58,65,118 ( se NT´s
hjemmeside for mere information )

Kantine:

Ja

Tidspunkt:

21-11-12 til 23-11-12

Sted:

Amerikavej 5, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Michael Madsen

Email:

mm@mf-gym.dk

HF, Mariagerfjord Gymnasium, Hobro
[BU-1213-02-494]
Formål:

Mariagerfjord Gymnasium byder dig velkommen til en uges oplevelser som hfelev,
Her vil du opleve samværet med andre jævnaldrende, der er i fuld gang med
at få en hf-eksamen.

Indhold:

<p style="text-align: left; "><strong>Du kommer til at prøve følgende i de tre
dage, du er på gymnasiet:</strong> <br />
<br />
Du vil få en rundvisning på skolen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan
skolen ser ud og få en fornemmelse af det der er foregår rundt omkring på
skolen.<br />
<br />
Du vil møde forskellige lærere som underviser i forskellige fag.</p>
<p style="text-align: left; ">Vi har sammensat et skema til dig, så du kommer
til at blive undervist i nogle af HF's profilfag. Det drejer sig om 1 dag med KS
(Historie, religion og samfundsfag), 1 dag med NF (biologi, kemi og
naturgeografi) samt 1 dag med psykologi og engelsk. </p>
<p style="text-align: left; ">Du vil få mulighed for at tale med elever om, hvad
der kræves for at gå i gymnasiet.<br />
<br />
Du vil opleve hvilke personlige og faglige kompetencer, der er gode at have i
gymnasiet.</p>
<p style="text-align: left; ">Du vil møde en elevvejleder som vil kunne svare
på dine spørgsmål vedrørende gymnasiet herunder også noget omkring
hvilke studieretninger du kan vælge. <br />
<br />
Du vil få viden om nogle af de almindeligste uddannelser, stx giver adgang
til. <br />
<br />
Du vil forhåbentlig opleve at blive mere motiveret og klædt på til at vælge
uddannelse efter 10. klasse.</p>

Mødetid:

7.55-13.25

Transport:

Busser i lokalområdet der kører til gymnasiet: 58,65,118 (se NT´s hjemmeside
for mere information)

Kantine:

ja

Tidspunkt:

21-11-12 til 23-11-12

Sted:

Amerikavej 5, 9500 Hobro

Ansvarlig:

Michael Madsen

Email:

mm@mf-gym.dk

MTM - Filstedvejens Skole - Masterchef
[IU-1213-02-535]
Formål:

Formålet med brobygningsforløbet er at give valgfagseleverne fra
Filstedvejens Skole indsigt i forskellige "Madhåndværk" samt at øge
forståelsen og interessen for madfremstilling, råvarekendskab og sundhed.

Indhold:

<p style="margin-right: 0px;" dir="ltr">Holdindgang: Mad til mennesker<br />
<strong>MØDESTED: <span style="text-decoration:
underline;">HOVEDINDGANG</span> FOOD COLLEGE AALBORG,
RØRDALSVEJ 10, AALBORG<br />
</strong><br />
Undervisningsforløbet vil indeholde elementer som:</p>
<p>Maddannelse:</p>
<ul>
<li>Her vil elever opnå indsigt i gode råvarer samt forskellige
tilberedsmuligheder. </li>
</ul>
<p>Sundhed:</p>
<ul>
<li>Her vil eleverne opnå indsigt i en sund livsstil og kostens betydning
herfor. </li>
</ul>
<p>Projektet vil desuden indeholde et konkurrenceelement, som vil give
eleverne indsigt i de krav der stilles i forbindelse med "madhåndværk".<br />
<br />
<strong>Program:<br />
</strong>Forløbet foregår over 22 undervisningsforløb i skoleåret 2012/2013,
hvoraf de 6 vil finde sted på Food College Aalborg, med undervisning af
faglærer herfra. På Food College Aalborg vil der være 3 undervisningsforløb
før nytår samt 3 i foråret 2013.</p>

Mødetid:

Torsdage fra kl. 13.00 til 16.00.

Transport:

Filstedvejens Skole står for transporten til de undervisningsforløb der foregår
på Food College, Aalborg.

Andet:

Du skal møde den første dag i vores elevområde inden for hovedindgangen,
Rørdalsvej 10, hvor en lærer vil modtage dig og orientere dig om, hvornår du
skal møde de øvrige dage. Vores elevinformation til venstre for
hovedindgangen vil hjælpe dig, hvis du har behov for dette. Eleverne vil få
udleveret kittel og skal møde i fornuftigt fodtøj (f.eks. kondisko).

Tidspunkt:

22-11-12 til 22-11-12

Sted:

Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Ansvarlig:

Tanja Pilgaard

Email:

tapi@tcaa.dk

