
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.

AABENRAA     AABENRAA         TØNDER
Stegholt 35-36     Lundsbjerg Industrivej 50       Plantagevej 35

VI HOLDER ÅBENT HUS PÅ ADRESSERNE:

PROGRAM TIL 
ÅBENT HUS 
STEGHOLT



Stegholt 35
Bygge og anlæg
Der vil også være en konkurrence med spørgsmål, hvor svarene kan findes i værkstederne.  
Der trækkes lod om fine præmier blandt de rigtige besvarelser.

Snedker
Grundforløbseleverne er i gang med at fremstille forskellige snedkersamlinger, og eleverne på  
hovedforløbet er i gang med at fremstille facadedøre. Der er også elever, som er i gang med at  
konstruere og beskrive en selvvalgt opgave.

Tømrer – grundforløb
Et grundforløbshold sidder og tegner lette opgaver i Autocad, og et andet hold arbejder i værkstedet, 
hvor de skærer skiver, skrå snit, og slår søm i et stykke tømmer.

Tømrer – H2
Tømrereleverne arbejder i værkstedet på en større gruppeopgave. 

SKP – Tømrer
Vi arbejder på forskellige projekter i værkstedet samt på hytterne udenfor. Ligeledes vil der være 
mulighed for at prøve kræfter og konkurrere med at slå søm i en planke.

Murer
Deltager ved DM i skills 2020, Anders Lunding Nielsen, fortæller i murerhallen, om sin deltagelse ved 
DM Skills og fremviser sin træningsopgave.
I lokale 308 tegner elever på deres projekt i AutoCAD.
Grundforløb 2 og Hovedforløb 3 arbejder på deres projekter i murerhallen.

Maler
Maler grund- og hovedforløb arbejder aktivt i værkstederne med spændende dekorative projekter.
Skolepraktikeleverne arbejder med forskellige malerprojekter på møbler, døre samt dekorationer.
Der vil i værkstederne være mulighed for at vinde præmier, ved at deltage i en quiz om uddannelsen/
skolen og faget.

Teknisk designer
Der er mulighed for at se grundforløb og hovedforløb, arbejde med div. professionelle  
tegneprogrammer inden for industriproduktion, som omhandler bygge og anlægs området.
Daden igennem vil der være PowerPoint præsentation om uddannelsens mange muligheder.

Stikord: Konstruktionstegner, Byggelederassistent, Salgsmedarbejder mm.

Velkommen til Åbent hus på EUC Syd
Velkommen til Åbent hus på EUC Syd i Aabenraa. Vi vil vise vores uddannelser frem og give dig 
mulighed for en snak med elever og undervisere. Et korps af elever, vil stå klar til at guide besøgende 
rundt på adressen.
Skolen er vært ved gratis kaffe/te i kantinen.

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

Vi ses:)
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Teknisk Gymnasium Sønderjylland – HTX
På Teknisk gymnasium vil elever og undervisere være til stede, fremvise faglokaler samt vise eksem-
pler på projekter og undervisning, så besøgende kan få et indblik i hverdagen som HTX-elev. 

Ernæringsassistent 
I lokale 34612 vil H2 have forskellige aktiviteter og præsentere deres fag.
Besøgende vil blive budt på lidt spiseligt. 

Gastronom - Kok, catering og smørrebrød
Eleverne har fået den udfordring, at de skal fremstille 3-retters smagsprøver, “Den danske sæson  
som smagsprøver” af danske råvarer, der er i sæson netop nu.  
Eleverne får først kendskab indholdet af varekurven ved åbningen af Åbent hus kl. 10. 

Tandklinikassistent - en uddannelse med bid i
Kom og oplev eleverne på tandklinikassistentuddannelsen arbejde i vores undervisningslokaler og  
se, hvordan en dagligdag kan se ud for eleverne.

Deltag i vores quiz, hvor du ved hjælp af barkoder kan få et indblik i tænder og uddannelsen.
Vi trækker lod blandt deltagerne i quizzen, og der er præmie til tre heldige.

Frisør
Kom og oplev elever på frisøruddannelsen, som viser en undervisningsdag, hvor de arbejder med  
de forskellig frisør discipliner. 

Besøgende har mulighed for: 
Der er salgstilbud til rigtig gode priser på” Revalon” hårprodukter i forhallen og på frisørafdelingen. 

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse?
Så kom til informationsmøde kl. 10.30 eller kl. 11.15 i Auditoriet

Hør om Grundforløb 1 (GF1) samt start på din fagretning. 

Skal du starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, så skal du starte med GF1 samt 
vælge, hvilken fagretning du vil starte på. 
 
På EUC Syd i Aabenraa, kan du vælge mellem fagretningerne:
• Innovation, strøm & energirigtigt byggeri
• Sundhed og livsstil
• Mekanik & logistik
• EUX

SPS  
Få en snak med en SPS-konsulent og hør om mulighederne for Special Pædagogisk Støtte (SPS).

Lære- og praktikpladskonsulent
Få svar på spørgsmål om fx praktikpladser, lærekontrakter, skolepraktik, godkendelse af virksomhed,  
aktuelle muligheder for tilskud og lønrefusion - eller noget helt 5. 


