
PROGRAM TIL 

ÅBENT HUS 
LUNDSBJERG 

VELKOMMEN TIL EUC SYD PÅ LUNDSBEJRG I AABENRAA 

Vi har skoler i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder og 

EUC Syd er en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner 

– og vi mener det, når vi siger, at vi uddanner handlekraft. 



Velkommen til EUC Syds afdeling på Lundsbjerg 
 

 

EUC Syd Lundsbjerg åbner i dag sine døre for nuværende og kommende elever og forældre.  Alle med inte-

resse for erhvervsuddannelserne er velkomne. 

Vi vil gerne benytte dagen til at vise vores uddannelser frem og samtidig give gæsterne mulighed for at se 

vores bygninger og materialer. 

 

Lundsbjerg er EUC Syds mindste fysiske adresse, men hvad adressen ikke har i størrelse, har den i erfaring 

og nærhed. På Lundsbjerg er vi tætte og kommer hinanden ved. Vi vil det bedste for alle vores elever og 

kursister. De medarbejdere du møder på Lundsbjerg er dedikerede og loyale over for det arbejde de udfø-

rer og over for dig som kunde. Vi vægter værtskab højt. 

 

Skolens adresse på Lundsbjerg tilbyder forskellige erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddan-

nelser (AMU) inden for transport, lager og logistik. Herudover forsøger vi at have fokus på vores miljø ved 

at tilbyde energitekniske uddannelser, der gør dig i stand til, efter endt uddannelse, at give samfundet mu-

lighed for at sikre vores fælles fremtid med de ressourcer vi har til rådighed. 

 

Har man brug for at blive guidet rundt, er der  igen etableret et korps af elever, som kan guide de besø-

gende rundt på adressen. Der vil også være personale som hjælper med at finde rundt. Se efter gule bad-

ges med påskriften ”spørg mig”. 

 

Skolen er vært ved gratis kaffe eller the i kantinen. 

 

Der er mulighed for at se ”arbejdende værksteder” og deltage små i konkurrencer, som relaterer sig til vo-

res uddannelsesportefølje.  

 

Vi håber, alle vores gæster får en behagelig og god oplevelse. 

  

Med venlig hilsen  

  

Personalet på Lundsbjerg 



Lundsbjerg Industrivej 50 

Lager og logistik 
I vores afdeling for Lager og Logistik vil der være normal undervisning for hoved– og grundforløbselverne. 
Nogle af dem har undervisning i gaffeltruck, så der bliver rig mulighed for at se vores truck-flåde i brug. Du 
kan naturligvis stille spørgsmål til uddannelserne inden for dette område. 
 

Transportuddannelserne 
Kom og prøv en kort teoriprøve. Der afholdes teoriprøver  kl.10.15 og kl.11.00 i lokale 83.307 (glasburet) 
for de fremmødte der gerne vil afprøve, om de kan det teoretiske stof til kørekort. Prøven indeholder  5-8 
spørgsmål fra teoritesten.  
Vores Volvo FH 12 trækker er udstillet indendørs hos team AUTO. Der vil være tilsluttet lader/ lys og inte-
resserede kan besigtige køretøjet  Du kan naturligvis få Info ang. EU uddannelse/ godsuddannelse.  
Prøv  nogle af vores kranøvelser med vores kraner i gårdspladsen. Der vil være bemanding på efter tidsplan 
skiltet på pladsen. Slalom kørsel med rundstål omkring  kegler, for enden af ruten, sænkes aksel ned i kegle.  
Vi udstille vores nye bus udendørs så interesserede kan besigtige den. Du kan få  Info efter tidsplan skiltet 
ved bussen. 
 

VVS-Energiteknik 
Kom ned i vores undervisning og se hvordan vi arbejder med Auto Cad på storskærm. I vores ”bokse” kan 
du se eleverne arbejde med rørinstallationer efter tegninger. 
Til vores yngste gæster har vi lavet en vandlabyrint, som vi laver en lille konkurrence i, ”hvem finder den 
hurtigste  vej gennem labyrinten”. Der er præmier til de hurtigste. 
Der vil være ”arbejdende værksted” med ”blik og skifer”, samt plastsvejsning. 
Spørg endelig ind til uddannelserne. 
 

Personvognsmekaniker 
I dag har vi hovedforløbselever på 4. skoleforløb som arbejder med Indsprøjtnings– og tændingsanlæg 
samt diagnose og emissionssystemer. Kom ind og spørg eleverne, hvad de arbejder med og hvordan det 
virker.  
Vores grundforløbshold  (GF2) har kun været her ganske kort tid. I dag vil de være i værkstedet. Her kan du 
også komme forbi og spørge ind til uddannelsen.  
 
For elever der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse vil der kl. 10.30 og kl. 11.15 i Auditoriet  på Stegholt 
blive afholdt informationsmøde om  grundforløb 1 og EUX. 
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EUC Syds adresser:  

 

AABENRAA 

Stegholt 35-36 

 

AABENRAA 

Lundsbjerg Industrivej 50 

 

HADERSLEV  

Christen Kolds Vej 20 

 

SØNDERBORG 

Hilmar Finsens Gade 14-18  

 

TØNDER 

Plangagevej 35 

www.eucsyd.dk 


