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Studievejleder og SPS-vejleder
Vores studievejleder og SPS-vejleder træffes i Atriet og er klar til at svare på spørgsmål.

Velkommen til Åbent hus 2021

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse?
Hør om Grundforløb 1 (GF1) samt start på din fagretning.  
Hvis du skal starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal du starte med 
GF1 samt vælge, hvilken fagretning du vil starte på. 
På EUC Syds afdeling i Sønderborg, kan du vælge mellem følgende fagretninger:

• Byggeri
• It & strøm
• Industriel produktion
• Mad & service
• EUX

Få en snak med vores elever og undervisere.  
Der vil være tøjudsalg og salg af muleposer   
med linoliumstryk.   
Beklædningsafdelingen i fløj 59 vises også frem.

Velkommen til Åbent hus på EUC Syd i Sønderborg. Vi glæder os til at vise 
vores uddannelser frem og give dig mulighed for en snak med elever og  
undervisere. 

Skolen er vært med gratis kaffe/te og småkager i Atriet.

Vi håber alle vores gæster får en god oplevelse.

Vi ses:-)

Aktivitet Sted

UU-vejledningen Besøg UU-vejledernes stand og få svar på dine  
spørgsmål.

Atriet

Industriteknik- og  
cnc-uddannelserne

Elever arbejder med praktiske opgaver

Data og  
kommunikation

Elever arbejder med deres afsluttende projekter.

Kokke og  
ernæringsassistenter

Elever bager julesmåkager. 
Tør du smage på fremtidens fødevarer?  

Køkkenet i  
kælderen 

Fløj 51/52

Fløj 53

Fløj 54Elever arbejder med praktiske opgaver.Automatik og proces

Elektronik Elever arbejder med praktiske opgaver. Fløj 52

Internationalt 
Gymnasium

Interested in a World Class Education?
Come and learn about the school and its students 
and subjects!
We are ready to give everyone interested a tour of 
the world that is IB anytime from 14-18

Fløj 50 og Atriet

Konsulentkorps Bliv klogere på praktikpladser mm.
Kom og få en snak om dine efteruddannelses- 
muligheder.

Auto Elever arbejder med praktiske opgaver i  
autoværkstedet.

Fløj 56

Atriet

Beklædnings- 
håndværker

Atriet 

Der vil være medarbejdere og elever tilstede,  
som kan svare på spørgsmål om htx, studieret- 
ninger, fagligt og socialt miljø samt videreuddan-
nelsesmuligheder.

Teknisk Gymnasium Fløj 50 og Atriet

Elektriker Elever arbejder med praktiske opgaver. Fløj 55

Bygge og anlæg Tømrerne arbejder med faglige projekter i  
værkstedet

Skolehjemmet
Få en rundvisning på Skolehjemmet.  
Vi mødes ved studievejlederstanden kl. 16:00 og kl. 17:30.

Fløj 55 

TEKNISK GYMNASIUM - htx
Vi afholder særligt informationsmøde om htx:

• SØNDERBORG Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 17, Hilmar Finsens Gade 14-16 

         

INTERNATIONALT GYMNASIUM - Pre-IB and IB  
Information meeting:

• SØNDERBORG January 26, 2022 at 5 pm, Hilmar Finsens Gade 14-16 
Mød elevrødderne i Atriet og hør om deres arbejde 
med elevtrivsel

AtrietElevrådet


