
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.
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VI HOLDER ÅBENT HUS PÅ ADRESSERNE:

PROGRAM TIL 
ÅBENT HUS 
TØNDER



Velkommen til EUC Syds afdeling på Campus Tønder
EUC Syd Tønder åbner i dag sine døre for nuværende og kommende elever og forældre. 
Alle med interesse for erhvervsuddannelserne og htx er velkomne.
Vi benytter dagen til at vise vores uddannelser frem og give besøgende mulighed for at 
møde vores samarbejdspartnere på Campus Tønder. Igen i år er der etableret et korps  
af elever, som vil guide de besøgende rundt på adressen.  
Kantinen er samlingspunktet for hele Campus, og her vil guiderne byde velkommen  
og starte deres rundvisning fra.
Skolen er vært ved gratis kaffe/te i kantinen.
Vi håber, at alle vores gæster får en behagelig og god oplevelse på EUC Syd i Tønder.
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Aktivitet Sted

Uddannelses-
vejledning

Kom og få nyttig information om de muligheder htx og  
erhvervsuddannelser byder på.
Du kan bl.a. også høre om EUX, hvor du bliver faglært samtidig 
med, at du får en gymnasial eksamen.    

Der bliver rig mulighed for at møde de andre uddannelser på  
Campus Tønder - UU-vejledningen, Tønder 10, SOSU Syd og  
VUC Syd. Vores guider viser gæster hen til de steder på Campus, 
der måtte være relevant.

Smede- 
uddannelsen

Smedeteamet fortæller om uddannelsen og eleverne viser  
forskellige arbejdsmetoder lige fra arbejde i esseområdet til  
3D print - alt relateret til grund- og hovedforløb.

Grundfag
SPS

Få orientering om, hvordan grundfagene; dansk, matematik, 
engelsk og naturfag er tilpasset EUD. 
Eller Specialpædagogisk støtte (SPS), som er det redskab  
vi benytter os af, når elever har brug for støtte i undervisningen.

Multisalen

Smedeafdelingen

Multisalen

Bageri

Køkken

Besøg bageriet, hvor eleverne er i gang med at bage forskelligt 
bagværk, som sælges i butikken.

I køkkenet fremstiller eleverne smagsprøver.
De yngste besøgende har mulighed for at prøve at bage  
pandekager.

Gastronom-  
uddannelsen 
samt bager

Skorstensfejer- 
uddannelsen

Hør faglærerne fortælle om vejen til en solid og innovativ uddan-
nelse, hvor dit talent er påkrævet.

Skorstensfejer- 
afdelingen

Teknisk gym-
nasium/HTX

Eleverne viser dagligdagsforsøg, hvor du også vil få rig mulighed 
for at stille spørgsmål. 

Der er informationsmøde om Teknisk gymasium  
og HTX kl. 11.

Det Blå gymnasium 
og værksted på 
EUC Syd.

MULTISALEN

Kom og hør om uddannelsen.Lokomotivfører Multisalen

I Multisalen vil studievejledningen være til stede, og der vil være  
infostande om efteruddannelse, SOSU og SPS-hjælpemidler.

Vil du gerne se, hvordan man bor under et ophold, så er  
skolehjemmet åbent, og du kan få en rundvisning.

Skolehjemmet Skolehjemmet, 
Bargumsvej

Multisalen

Elektriker- 
uddannelsen

Eleverne bygger gruppetavler samt laver lystændinger.

De besøgende får mulighed for at skifte en stikkontakt og afbryder 
samt at samle en forlængerledning.

Elektriker- 
afdelingen


