10.2017 Kommunikation

Hvornår skal eleverne på introduktionskursus
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Info til:
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Hvad er introduktionskurser?

Hvad laver man?

Hvem gør hvad?
Ungdomsuddannelserne udarbejder program for de introkurser, som de udbyder.
UU informerer − i samarbejde med klasselærerne −
eleverne og forældrene om introkurserne.
UU formidler og koordinerer placeringen af eleverne på
intro-kurser.

Introduktionskurser er undervisnings- og vejledningsforløb
på ungdomsuddannelserne for alle elever i 8. klasser i
kommunen.

Elever og forældre kan læse om pakkerne på:
www.brobygning.net
Elevens skole sørger for transport, hvor dette er
nødvendigt.

• Eleverne skal få kendskab til flere uddannelses
muligheder.

Elevens skole stiller lærere til rådighed, som følger
eleverne.

• Intro-kurserne strækker sig over 5 skoledage.

Elevens skole forbereder og efterbehandler kursusugen i
samarbejde med UU.

• Eleverne får tilbudt intro-kurser i hele ”pakker”
(se skema!).

Biler og transport: Vi reparerer og vedligeholder maskiner,
biler og andre transportmidler.
Bygge og anlægsuddannelser: Vi designer, bygger,
installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg.
Landbrugsuddannelser: Vi driver landbrug, skov brug og
gartneri og plejer dyr, natur og anlæg.
Uddannelser med mad: Vi lærer om fødevareproduktion,
sundhed, køkken og restauration.
EUD-Business: Vi administrerer og handler for offentlige
og private kunder og virksomheder.
Omsorg, sundhed og pædagogik: Vi støtter mennesker i
deres udvikling og yder omsorg og pleje.
Strøm og styring: Vi leverer løsninger, opbygger, installerer
og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for
byggeri, bolig og erhverv.

• De enkelte elementer i pakkerne kan ikke byttes ud med
andre.

Teknisk design: Der arbejdes med tegneprogrammer og
multimedieteknikker som 3-D print.

• Alle pakker indeholder gymnasiale og/eller
erhvervsfaglige uddannelser.

Smed og industriteknik: Udvikler, konstruerer og
fremstiller håndværks- og industriprodukter.

• Alle pakker har et begrænset deltagerantal, så eleven
har ikke krav på at få opfyldt et bestemt ønske.

Beklædningshåndværk: Du får et indblik i fremstilling
af designertøj, sy-tekniker og arbejdet med mønstre,
materialesammensætning, farver og modeller.

8 kl. introduktionskurser: Pakke-muligheder
Pakker
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F

Smed og
industriteknik

Uddannelser
med mad

Landbrugsuddannelsen

Biler og transport

Strøm og styring

Gymnasiale uddannelser:
HHX:	Det Blå Gymnasium/Handelsgymnasiet,
Business College Syd
HTX: Teknisk gymnasium – EUC Syd
IB:

Internationalt gymnasium – EUC Syd

STX: Alment gymnasium – AGS eller SSS

