Soenderborg - Pakke B
[IU-2021-11-299]
Kursusperiode

01-02-21 til 05-02-21

Sted

Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg

Formål

Du skal besøge 5 forskellige ungdomsuddannelser og se hvordan undervisningen
foregår, få indblik i den pågældende ungdomsuddannelse samt opleve miljøet på
skolen.

Indhold

Soenderborg - Pakke B
Introduktionskursus
Kursusperiode
Uge 05, 06, 08, 09, 10 eller 11 – 2021.
Formål
Du skal besøge 5 forskellige ungdomsuddannelser og se hvordan undervisningen
foregår, få indblik i den pågældende ungdomsuddannelse samt opleve miljøet på
skolen
Indhold
Mandag, STX (AGS):
kl. 08.30 - 08.45:
Velkomst
kl. 08.45 - 09.30:
1. time
kl. 09.50 - 10.35:
2. time
kl. 10.35 - 11.20:
Rundvisning, samtale med udvalgte elever fra 1. og 2.g i
kantinen
kl. 11.50 - 12.35:
3. time
kl. 12.35 - 13.20:
Information om gymnasiet
Du skal møde kl. 08.30 på Alssundgymnasiet (AGS), på adressen Grundtvigs Allé
86 i Sdbg. Hvis du er forhindret/syg, skal du ringe på tlf.: 7442 0501.
Tirsdag, HHX:
Det Blå Gymnasium:
Underviserne vil kort introducere dig for fagene:
Afsætning - handler om dig som forbruger, og hvordan virksomheder kommer i
kontakt med dig som kunde.
Virksomhedsøkonomi - handler om virksomhedens regnskab, herunder
kalkulationer/beregninger, bogføring og regnskab.
International økonomi - handler om forhold i samfundet, såvel i Danmark som
udlandet, som påvirker virksomheder og forbrugere.
Du møder andre fag som erhvervsjura, innovation og markedskommunikation.
Studievejledningen - giver information om Det Blå Gymnasium og dine muligheder
for videreuddannelse med en hhx. Du kan vælge at læse videre på universiteter,
handelshøjskoler, seminarier, sygeplejeskoler m.m.
Du skal møde kl. 08.30 på Business College Syd, på adressen Sdr. Landevej 30 i
Sdbg. Hvis du er forhindret/syg, skal du ringe på tlf.: 7342 5525.
Onsdag, IB (International Baccalaureate):
Purpose: To introduce a real, international upper secundary education as the only
one in Southern Jutland, both in language and not at least in its structure and
demands.
Content: Presentation of International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP),
structure, content and demands. The presentation course aims at determined pupils
with ambitions and curiosity for a career within the internationally and globally
orientated environment, both in Denmark or abroad. Pupils will be presented for and
challenged in different subjects. It is obvious that pupils beside their curiosity are in
possession of good skills and a good English language proficiency as the schedule
will only be run in English.
Du skal møde kl. 08.30 på EUC-Syd i kantinen på adressen Hilmar Finsens Gade
14 - 16 i Sdbg. Hvis du er forhindret/syg, skal du ringe på tlf.: 7412 4242.
Torsdag: Strøm og styring:
Efter en teoretisk gennemgang, skal du fremstille en elektronisk terning. Du kommer
til at arbejde med: - komponentlære – lodning – montage - visuel inspektion afprøvning.
Forløbet indledes med en generel orientering om uddannelsens indhold og
muligheder.
Du skal møde kl. 08.30 på EUC-Syd i kantinen på adressen Hilmar Finsens Gade
14 - 16 i Sdbg. Hvis du er forhindret/syg, skal du ringe på tlf.: 7412 4242.
Fredag, HTX:
Forløbet indledes med en generel orientering om HTX uddannelsens indhold og
muligheder. Derudover vil HTX elever fortælle om et projekt de har lavet på HTX,
ligesom du af en HTX lærer vil få en introduktion til et emne, der undervises i i et af
HTX uddannelsens fag. Du vil også få mulighed for at følge undervisningen i en HTX
klasse.
Du skal møde kl. 08.30 på EUC-Syd i kantinen på adressen Hilmar Finsens Gade
14 - 16 i Sdbg. Hvis du er forhindret/syg, skal du ringe på tlf.: 7412 4242.
Arbejdsform Skift mellem teoretisk undervisning, foredrag, gruppearbejde og
praktisk arbejde.
Mødetid
08.30 til 13.30 hver dag. Første dag – mandag – er på
Alssundgymnasiet.
Transport
Din skole sørger for transport i det omfang, den skønner det
nødvendigt.

Kantine
Kantine forefindes de fleste steder.
Andet
Du har mødepligt. Ved sygdom eller lignende SKAL du ringe til din
skole OG til den ungdomsuddannelsesinstitution, du skulle have besøgt!
Du skal møde hver dag fra kl. 08.30 til kl. 13.30.
Ansvarlig
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne & UU-Sønderborg.
Email
jlwi@sonderborg.dk
Tjek dine tilmeldinger:
Husk at du altid selv kan tjekke, hvor og hvornår du skal i brobygning og på
introkursus. Det gør du ved at logge på www.minuddannelse.dk med dit UNI-login
og kigge under ”Vejledningsaktiviteter”. Her trykker du på holdets navn for at få
yderligere info om mødetidspunkt indhold osv. Dine forældre kan logge på med
deres NemID og se de samme oplysninger.
Kontaktinformation:
Ungdommens Udannelsesvejledning Sønderborg
Ungecenteret
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg
Tlf.: 8872 4424
Arbejdsform

Skift mellem klasseundervisning, gruppearbejde og foredrag.

Mødetid

08.30 til 13.30 hver dag. Første dag er på Alssundgymnasiet.

Transport

Din skole sørger for transport i det omfang, den skønner det nødvendigt.

Kantine

Kantine forefindes de fleste steder.

Andet

Du har mødepligt. Ved sygdom eller andet fravær SKAL du ringe til din skole OG til
den ungdomsuddannelsinstitution, du skulle have besøgt.
Du skal møde hver dag fra kl. 08.30 til kl. 13.30.

Ansvarlig

Jens Verdoner

Email

jv@ags.dk

Kontaktinformation
Alssundgymnasiet Sønderborg
Grundtvigs Allé 86
6400 Sønderborg

7442 0501
ags@ags.dk
www.ags.dk

