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01-02-21 til 05-02-21

Sted

Sdr. Landevej 30, 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 C
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, EUD - Business:
Dagen på EUD Business vil give dig et indtryk af, hvilke fag vi underviser i og hvilket
skolemiljø, du møder på, hvis du vælger handelsskolens grundforløb efter
folkeskolen. Med et grundforløb fra en handelsskole kan du uddanne dig videre
inden for områder som salg, reklame, kontor og butik.
Du skal i fire lektioner arbejde med en opgave, hvor du stifter bekendtskab med fag
som salg og service, erhvervsøkonomi, IT, dekoration og engelsk. I den øvrige tid vil
du møde elever på skolen og studievejledere, som vil fortælle om dagligdagen på
EUD Business og besvare dine spørgsmål.
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.
Tirsdag, Beklædningshåndværk:
Formålet med dette introduktionskursus er at give dig viden om tekstil- og
beklædningshåndværkerens arbejdsopgaver.
Du kommer til at arbejde med emner i faget: - skrædder.
Du fremstiller et produkt, som du får med hjem. Der vil være en fælles instruktion for
hele klassen, men det meste af tiden vil du arbejde selvstændig med din opgave.
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.
Onsdag, STX (SSS):
kl. 08.30 - 09.00:
kl. 09.05 - 09.40:
kl. 09.55 - 10.40:
kl. 10.45 - 11.30:
kl. 12.00 - 12.45:
kl. 12.55 - 13.30:

Studievejledning
Kreativ studieretning
Naturvidenskabelig studieretning
Samfundsvidenskabelige studieretning
Humanistiske studieretning
Rundvisning, snak med elever, evaluering

Du skal møde kl. 08.30 på Sønderborg Statsskole (SSS) på adressen Kongevej 37 i
Sdbg. Hvis du er forhindret/syg, skal du ringe på tlf.: 7442 3427.
Torsdag, 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.
Fredag, 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.
Arbejdsform Skift mellem teoretisk undervisning, foredrag, gruppearbejde og
praktisk arbejde.
Mødetid
08.30 til 13.30 hver dag. Første dag – mandag – er på Business
College Syd
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:

Arbejdsform

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sønderborg
Ungecenteret
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg
Tlf.: 8872 4424
Skift mellem klasseundervisning, gruppearbejde og foredrag.

Mødetid

08.30 til 13.30 hver dag. Første dag er på Business College Syd

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
ungdomsuddannelsinstitution, du skulle have besøgt!
Du skal møde hver dag fra kl. 08.30 til kl. 13.30.

Ansvarlig

Charlotte Christensen

Email

cc@bcsyd.dk

Kontaktinformation
Business College Syd
Sdr. Landevej 30
6400 Sønderborg

7342 5525
bcsyd@bcsyd.dk
www.bcsyd.dk

