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8. kl. 1 dg Morsø Landbrugsskole, Thisted
[IU-1718-02-1422]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Mosegårdsvej 10, Vodstrup, 7900 Nykøbing M

Indhold

jPå Morsø Landbrugsskole har vi hele bredden indenfor (Fødevarer), Jordbrug og
oplevelser. I Grundforløb 1 udbyder vi følgende fagretninger:
-Produktionsdyr,

zoo og heste

-Landbrug

og jordbrugsmaskinfører

-Gartner

- anlæg og produktion

-EUX
-

Når du har gennemført Grundforløb 1, kan du fortsætte på Grundforløb 2:
-Landbrugsuddannelsen

(Planter, Husdyr og maskinfører)

-Anlægsgartner
-EUX
-

Indhold:
Du vil blive præsenteret for de forskellige uddannelser, der er på Landbrugsskolen,
så indholdet er alsidigt og spændende.
Indholdet vil være: Uddannelsesmuligheder, orienteringsløb og biologi.

Arbejdsform

Morsø Landbrugsskole - stedet for din uddannelse....
Landbrugsskolen har til huse i et moderne byggeri med eget gartneri,
væksthus, landbrug på 48 Ha, zoo-afdeling, maskinhal og værksteder, dertil
veludstyret teorilokaler. I umiddelbar tilknytning til skolen er der kostskoleafdeling, til
dig som gerne vil hjemmefra på den gode måde. Skolen er en del af EUC Nordvest
som har hovedsæde i Thisted.
Du skal medbringe gummistøvler og skiftetøj/sko

Mødetid

Vi starter undervisningen kl. 8.45 og slutter kl. 13.20, fredag slutter vi kl. 12.45

Transport

Afstigning ved Vodstrup/Syd Tødsø.

Kantine

Der serveres gratis formiddagskaffe. Du skal huske at medbringe din madpakke.
Men du kan også købe din mad i spisesalen til 35 kr.

Andet

Vi glæder os til at se dig og håber, at det bliver spændende og oplysende for dig.
Vi sender ikke særligt velkomstbrev ud, men har du brug for yderligere oplysninger,
så er du meget velkommen til at kontakte skolen på tlf. 30 10 65 31. Ellers er der
oplysninger på www.eucnordvest.dk/jordbrug

Ansvarlig

Louise Kühn

Email

lok@eucnordvest.dk

Auto EUC Nordvest 8. kl Thy
[IU-1718-02-1236]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Kronborgvej 119. Hovedindgangen., 7700 Thisted

Formål

Motor og transport præsenterer dig for mekanikeruddannelserne. Det praktiske
arbejde er på udstyr til personvogne.

Indhold

Arbejdsform

Introduktionskursus for 8. klasse.
Du skal arbejde i værkstedet hvor vi tilrettelægger korte øvelser / appetitvækkere på
faget. 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.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.
Du vil i løbet af dagen blive orienteret om uddannelserne i indgangen, og om hvad
skolen ellers kan tilbyde.
Først og fremmest praktisk arbejde på et autoværksted. Der vil blive orienteret om
alle uddannelserne i fagretningen Motor & Transport. Denne fagretning hører til i
indgangen Teknologi, byggeri og transport.

Mødetid

1 dag fra kl. 8.00 til 13.15.

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; zmj@eucnordvest.dk

EUD og EUX Business Thisted
[IU-1718-02-1290]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Formål

I løbet af dagen får du et indblik i, hvad det vil sige at tage et grundforløb på EUD og
EUX Business, hvad du kan bruge det til, og hvad vi kan tilbyde dig.

Indhold

Arbejdsform

Du vil opleve en aktiv dag, hvor du får lov til at "snuse" til det at være elev på EUD
og EUX Business, og du vil møde elever fra skolen, som vil give dig et indtryk af
både fag, studiemiljø og afvekslende undervisningsformer. Vi glæder os til at se dig!
En aktiv dag med dig som deltager, hvor du får et indtryk af EUD og EUX Business

Mødetid

kl. 8.00

Transport

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

Kantine

Du kan købe frokost, frugt og andet i vores kantine

Andet

I møder lige inden for hoveddøren, hvor I vil blive hentet af en lærer

Ansvarlig

Mie Ernst Jensen

Email

mej@eucnordvest.dk

HHX EUC Nordvest - Thisted
[IU-1718-02-1305]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Formål

Hhx er en gymnasial uddannelse på det merkantile gymnasium med helt nye fag for
dig inden for jura, økonomi, marketing samt sprog. Hhx giver dig adgang til
videregående uddannelser, og med de mange fag med emner om andre lande,
læser hhx-studenterne 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. Formålet med dit besøg i 8. klasse er, at du især oplever de nye fag hhxuddannelsens tilbyder dig, og hvad det vil sige at være hhx-elev på Thisted
Handelsgymnasium.

Indhold

Arbejdsform

Elever på hhx-uddannelsen har deltaget i planlægningen af dit besøg hos os, og du
vil derfor også være sammen med mange af skolens elever, når du besøger os.
Som elev på hhx kan du nemlig være med til prøve dig selv af på mange måder og
komme til at arbejde med projekter og samtidig være med til at gøre din skoledag på
handelsgymnasiet meget mere spændende, lærerig og sjov.
Derfor er din dag på skolen bygget op om en virkelig situation, hvor du er i gruppe
med elever fra din egen skole og klasse.
Men først vil du blive modtaget af elever fra hhx, og de vil følge dig hen til dit
klasselokale og dit gruppebord. Derefter får du lidt at vide om hhx-uddannelsen,
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 ud fra en virkelig situation, hvor du får
mulighed for sammen med din gruppe at prøve fagenes teori og komme med dine
løsninger og forslag.
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.
I løbet af dagen kan du få svar på mange af dine spørgsmål og elever fra skolen vil
afslutte dagen sammen med dig, hvor du får mulighed for at høre endnu mere om
hhx og få svar på flere spørgsmål.
Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde mm.

Mødetid

kl. 8.00 ved hovedindgangen Lerpyttervej 52

Transport

Du sørger selv for transport, medmindre andet er aftalt

Kantine

Skolen har en kantine, men du skal være velkommen til selv at tage madpakke med.

Andet

- Kan fås ved henvendelse til Mette Skydt Bjørndal msb@eucnordvest.dk

Ansvarlig

Mie Ernst Jensen

Email

mej@eucnordvest.dk

HTX EUC Nordvest, Thisted
[IU-1718-02-1320]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

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 tage den med.

Ansvarlig

Mie Ernst Jensen

Email

mej@eucnordvest.dk

Mad og service- EUC Nordvest (8. kl.-Thy)
[IU-1718-02-1332]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Kronborgvej 119. Indgang F, 7700 Thisted

Formål

Du bliver præsenteret for fagene i fagretningen, Mad & Service: Kok, tjener, cater,
ernæringsassistent (+EUX), bager og konditor (+EUX), butiksslagter og
delikatesseassistent.

Indhold

En verden af smag, duft og godt håndelag!
Du vil blive præsenteret for de forskellige fagretninger på mad og service, og vi vil se
et powerpoint eller en film med, hvordan fagene ser ud.
Herefter går vi i køkkenet, hvor du får et udvalg af råvarer med forskellige
muligheder for retter. Du får hjælp og vejledning af en faglærer undervejs. Til slut vil
vi spise og gøre rent.
Lidt om uddannelsen:
Du starter med Grundforløb 1, hvor fagretningen hedder Mad & Service
Når du har gennemført grundforløb 1, som varer 20 uger, kan du fortsætte på
Grundforløb 2 (også 20 uger)
Nu vælger du fag:
-Gastronom

(kok, cater)

-Tjener
-Bager,

konditor

-Ernæringsassistent

(+EUX)

-Butiksslagter,

delikatesseassistent.

-

Arbejdsform

Først og fremmest praktisk arbejde i et køkken, bageri eller slagterafdeling. Der vil
blive orienteret om alle uddannelserne i fagretningen, Mad & Service. Denne
fagretning hører til i hovedområdet Fødevarer, Jordbrug og oplevelser.

Mødetid

1 dag fra kl. 8.00 til 13.15.

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 Skolehjemmet)

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk; zmj@eucnordvest.dk

Metal & Teknologi. EUC Nordvest (8. kl.- Thy)
[IU-1718-02-1347]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Kronborgvej 119. Hovedindgangen., 7700 Thisted

Formål

Du bliver præsenteret for fagene i fagretningen Metal & Teknologi: Klejnsmed
(+EUX), Industritekniker (+ EUX), Værktøjsmager (+EUX), Beslagsmed og
Energitekniker.

Indhold

Vi fremstiller spændende ting i metal.
Efter en kort introduktion foregår præsentationen i vores store smedeværksted,
sammen med alle de øvrige elever. Du vil se de mange projekter der fremstilles her,
ligesom du selv får mulighed for at fremstille en lille ting, du kan tage med hjem.
Afslutningsvis orienterer vi om alle uddannelserne i fagretningen.
Eleverne her arbejder med projekter, hvor de først laver en 3D tegning i programmet
Inventor. Denne tegning er målfast og danner grundlag for det projekt de derefter
fremstiller i værkstedet. Efter fremstillingen bliver projektet målt og bedømt, om det
passer med de mål tegningen angav og om den håndværksmæssige udførelse er
kvalitetsmæssig i orden.
Vi har en god værkstedskultur, som vi håber du får fornemmelse af på dette forløb,
ligesom du bliver introduceret til livet på skolen og i uddannelserne.
Lidt om uddannelsen:
Du starter med grundforløb 1, hvor fagretningen hedder Metal og Teknologi
Når du har gennemført grundforløb 1, som varer 20 uger, kan du fortsætte på
grundforløb 2 (som også varer 20 uger)
På grundforløb 2, skal du vælge fag:
-Klejnsmed
-Industritekniker
-Værktøjsmager
-Beslagsmed
-Energitekniker
-

Arbejdsform

Først og fremmest praktisk arbejde i et smedeværksted. Der vil blive orienteret om
alle uddannelserne i fagretningen Metal & Teknologi.

Mødetid

1 dag fra kl. 8.00 til 13.15.

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus 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.

Andet

Beklædning: Du skal arbejde i værkstedet, derfor skal du møde op i arbejdstøj (tøj
der må blive snavset og ikke har løse dele som snore, løse ærmer o.l.). Har du et
par sikkerhedssko, så tag dem endelig med. Du skal bruge sikkerhedssko i
værkstedet, så du kan også låne på skolen. Vi mødes indenfor hovedindgangen på
Kronborgvej.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk; zmj@eucnordvest.dk

Murer EUC Nordvest 8. klasser Thy
[IU-1718-02-1251]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Formål

Du bliver præsenteret for fagene i fagretningen murer (+ EUX)

Indhold

Håndværkeren, der bygger din bolig!

Arbejdsform

På introduktionsdagen i indgangen murer skal vi sammen arbejde med alt det, der
skal ske, når man påtænker at bygge et nyt hus. Vi skal snakke lidt om, hvilke
håndværkere vi skal bruge. Vi skal kigge på tegninger og prøve at regne på, hvad et
hus vil koste. Du vil også komme i værkstedet, hvor du skal prøve at arbejde med
det håndværktøj, som en murer bruger, når han skal bygge et hus.
Du vil på dagen både skulle arbejde i teorilokalet og i vore værksteder.

Mødetid

Én dag fra kl. 8.00 til 13.20.

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus 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 er kontantløs. Man skal derfor betale med
kort eller mobilepay.

Andet

Du skal møde i noget praktisk arbejdstøj, der kan tåle at blive snavset. Der er
mulighed for at få udleveret en kedeldragt, som du kan bruge som overtrækstøj.
Du skal desuden medbringe en lommeregner og noget skriveværktøj.
Vi mødes ved hovedindgangen på Bjørnevej 9.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk; zmj@eucnordvest.dk

SOSU Thisted Intro 8.klasser
[IU-1718-02-1362]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Lerpyttervej 56, 7700 Thisted

Formål

Introduktionskursus, på Social-og Sundhedsskolen i Thisted introducerer dig til
hovedområdet "Omsorg, sundhed og pædagogik", som retter sig mod
erhvervsuddannelserne: Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), Social- og
sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Du får desuden et indblik i
skolens hverdag både fagligt og socialt. Du vil blive introduceret til fagretningen
"Pædagogik og Sundhed", på GF 1.

Indhold

Vi byder dig velkommen til 1 dags introduktion til Social- og Sundhedsskolen i
Thisted.
Et tilbud til dig der måske gerne vil arbejde med mennesker.
På introduktionsdagen får du mulighed for at undersøge, om det er det rigtige
uddannelsesvalg for dig, da du får viden om de forskellige uddannelser inden
for omsorg, sundhed og pædagogik.
Programmet for dagen vil indeholde følgende elementer:
- at arbejde med mennesker - børn, ældre, handikappede, fysik og psykisk syge
- sundhed og sygdom
- kropsbevidsthed
- bevægelse
- kommunikation og samarbejde
- børn, unge og ældre i samfundet
Der er individuelle opgaver, gruppearbejde og praktiske øvelser. Vi glæder os til at
se dig på Social- og Sundhedsskolen i Thisted.

Social- og Sundhedsskolen STV's hjemmeside

Arbejdsform

Vekslende mellem oplæg ved undervisere, gruppearbejde samt praktiske øvelser.

Mødetid

Hver dag kl.8.00 til 13.30
Vi mødesved indgangen.

Transport

Tog eller bus til Thisted station, derfra bus eller til fods.

Kantine

Ja

Andet

Hvis der er spørgsmål, kontakt skolen på nummer 89124450.
Ved fravær skal du kontakte skolen på 89124450.

Ansvarlig

Johanne Dybdahl Krüger

Email

jdk@sosu-stv.dk

Strøm og IT. EUC Nordvest (8. kl. Thy)
[IU-1718-02-1377]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Formål

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

Indhold

Uden El går det ikke!
På introduktionsdagen til Strøm og IT vil vi præsentere dig for nogle af de
spændende ting, som fagene i denne indgang arbejder med.
Du kommer til at arbejde med enten stærkstrøm, svagstrøm eller IT.
Vi vil sammen prøve at fremstille små ting, som kan anvendes i hverdagen.
Eksempelvis en cykelbaglygte, en forlængerledning o.l. Vi vil måske også prøve at
skille en computer ad.
I løbet af dagen vil du komme til at bruge de værktøjer, som er typiske for området.
Vi bestræber os på at give dig en fornemmelse af kulturen og miljøet på skolen og i
uddannelsen.

Arbejdsform

Du vil på dagen både skulle arbejde i teorilokalet og i vore værksteder.

Mødetid

Én dag fra kl. 8.00 til 13.20.

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus 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 er kontantløs. Man skal derfor betale 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; zmj@eucnordvest.dk

STX og HF - Thisted Gymnasium
[IU-1718-02-1392]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Ringvej 32, 7700 Thisted

Formål

Thisted Gymnasium udbyder både stx og hf, hvis primære formål 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.
Introduktionsdagen skal give dig en mulighed for at afprøve, om stx eller hf er den
vej, du skal vælge at gå efter 9. eller 10. klasse.

Indhold

Du skal møde ved hovedindgangen kl. 08.00. Her bliver du modtaget af en
studievejleder, som - sammen med nogle af vore nuværende elever - vil give dig en
nærmere præsentation af gymnasiet. De næste timer vil vi sammensætte et
undervisningsprogram, der kan give dig et indtryk af, hvad en gymnaieelevs hverdag
bl.a. kan bestå af. Kl. 13.20 slutter dagen efter en samlet opsamling med
studievejlederen.

Mødetid

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 - men du er naturligvis
også velkommen til at medbringe madpakke.

Andet

Det er en god idé, at du - inden du deltager i introduktionsdagen - har kigget på
vores hjemmeside: www.thisted-gymnasium.dk.
Du skal medbringe lommeregner og skriveredskab - og skal i øvrigt være indstillet
på at deltage positivt og aktivt i undervisningen.

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

Thy-Mors HF & VUC, Thisted
[IU-1718-02-1407]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Munkevej 9, 7700 Thisted

Formål

Hvis du har lyst til at tage en gymnasial 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 en introdag, så du får mulighed for at opleve dagligdagen på vore hflinjer. 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
muligheder giver hf for videreuddannelse?

Indhold

Arbejdsform

Du vil blive undervist af hf-lærere i udvalgte fag
Du bliver undervist som en 1. hf-elev, så du kan opleve, hvordan niveauet er på hf
Du vil møde hf-elever, som fortæller om, hvordan detr er at være elev på Thy-Mors
HF & VUC
Du får en orientering om hf-uddannelsens opbygnig, krav og muligheder
Du vil blive betragtet som en almindelig hf-elev. Undervisningen vil dog være
tilrettelagt i forhold til dit nuværende faglige niveau

Mødetid

Du møder kl. 8.00 og slutter kl. 13.20. Du møder i kantinen, hvor du vil blive mødt af
en lærer.

Transport

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

Kantine

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

Ansvarlig

Erik Dose Hvid

Email

eh@vuctm.dk

Tømrer EUC Nordvest 8. klasser Thy
[IU-1718-02-1266]
Kursusperiode

12-03-18 til 12-03-18

Sted

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Formål

Du bliver præsenteret for fagene i fagretningen tømrer (+ EUX)

Indhold

Håndværkeren, der bygger din bolig!

Arbejdsform

På introduktionsdagen i indgangen Byggeri skal vi sammen arbejde med alt det, der
skal ske, når man påtænker at bygge et nyt hus. Vi skal snakke lidt om, hvilke
håndværkere vi skal bruge. Vi skal kigge på tegninger og prøve at regne på, hvad et
hus vil koste. Du vil også komme i værkstederne, hvor du skal prøve at arbejde med
det håndværktøj, som en tømrer bruger, når han skal bygge et hus.
Du vil på dagen både skulle arbejde i teorilokalet og i vore værksteder.

Mødetid

Én dag fra kl. 8.00 til 13.20.

Transport

Bus og tog til stationen. Herfra er der bybus 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 er kontantløs. Man skal derfor betale med
kort eller mobilepay.

Andet

Du skal møde i noget praktisk arbejdstøj, der kan tåle at blive snavset. Der er
mulighed for at få udleveret en kedeldragt, som du kan bruge som overtrækstøj.
Du skal desuden medbringe en lommeregner og noget skriveværktøj.
Vi mødes ved hovedindgangen på Bjørnevej 9.

Ansvarlig

Dorte Langballe

Email

reception@eucnordvest.dk; zmj@eucnordvest.dk

