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Vi uddanner handlekraft

ÅBENT HUS - EUC Syd

DAGENS PROGRAM
HADERSLEV



Velkommen til Åbent hus
på EUC Syd Haderslev

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.

I nogle afdelinger er der mulighed for at købe elevprodukter, afprøve faglige aktiviteter eller deltage i en 
konkurrence. 

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

Venlig hilsen
Personalet 

Spørg guiderne og følg skiltene rundt i bygningerne.
Skolen er åben fra kl. 14:00 - 18:00 

Elektriker 
Der er aktiviteter i el lokalerne. Se elektrikerne arbejde med fx boliginstallationer, avancerede  
intelligente installationer og styring af automatiske anlæg.

Tømrer
Besøg tømrerne. Der er sømkonkurrence og særlige Åbent hus-tilbud på legehuse.

Struktør
Hos struktørerne kan du prøve at bukke armeringsjern og afkorte kloakrør, lægge belægningssten 
og lave forskalling.

Automatik og proces - Automatiktekniker
Besøg Multiværkstedet i bygning 77.000m.

Teknisk Gymnasium Sønderjylland – HTX
HTX har en informationsstand i forhallen. Her kan du få en snak med undervisere og elever, 
som kan svare på spørgsmål om htx, studieretninger, fagligt og socialt miljø og videreuddan-
nelsesmuligheder med en teknisk studentereksamen.
I laboratorierne vil htx-elever lave forskellige forsøg.

Kantinen er åben og sælger forfriskninger og lidt lækkert til ganen.
Der serveres gratis kaffe/te til de besøgende.
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Besøg vores uddannelser - se jer godt omkring og benyt lejligheden til  
at tale med både ansatte og elever. 
I nogle afdelinger er der mulighed for at købe elevprodukter. 
 
Spørg guiderne og følg skiltene rundt i bygningerne. 
Skolen er åben fra 1000- 1300 
 
Produktion og Udvikling, Bil, Fly og andre Transportmidler 
I den store værkstedshal finder du begge indgange. Industriteknikere og 
smede arbejder med svejsning, drejning og fræsning. Mekanikerne arbejder  
med reparation af biler og motorer. 
 
Strøm, Styring og IT 
Der er aktiviteter i alle værksteder. Se elektrikerne arbejde fra grundforløb til 
svendeprøve. Fx boliginstallationer, avancerede intelligente installationer, 
styring  
af automatiske maskiner. 
 
Bygge og Anlæg 
Besøg murere, tømrere og struktører. Der er sømkonkurrence og særlige 
åbent  
hus tilbud på legehuse og gæstehuse. 
 
Teknisk designer 
Besøg de spændende TD lokaler: Åbent undervisningsmiljø, konstruktions - 
og formidlingsområde. Se eleverne arbejde med AutoCAD, Inventor, Revit og 
Microsoft. 
 
Mad til Mennesker 
Alle er velkomne til at se køkkenet i brug. Få en smagsprøve på hvad eleverne 
arbejder med og køb evt. lidt godt med hjem. 
 
 

Teknisk gymnasium, HTX 
Spørgsmål kan rettes til medarbejderne i forhallen. 
 
Ungdomsklassen 
Besøg ungdomsklassens elever i deres undervisningsmiljø i OLC. 
Her arbejder eleverne i diverse praktiske projekter samt i fagene dansk, 
engelsk og matematik. Der vil løbende være mulighed for at spørge den 
enkelte elev om hans eller hendes forløb i ungdomsklassen. Deltag i en 
spændende konkurrence. 
 
Studievejleder 
Træffes hele dagen i forhallen og svarer gerne på spørgsmål. 

Christen Kolds Vej 20

Velkommen til Åbent hus 2014
på EUC Syd Haderslev

Kantinen er åben hele dagen 
og sælger forfriskninger og lidt lækkert til ganen.

Der serveres gratis kaffe til de besøgende

KOMMER DU DIREKTE FRA 9./10. KLASSE?

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 Syds afdeling i Haderslev, kan du vælge mellem følgende fagretninger:

• Byggeri & strøm
• Industriel produktion
• Mad
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Studievejleder
Vores studievejleder står klar i forhallen og svarer gerne på spørgsmål.

Oversigtskort – Christen Kolds Vej 20
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TEKNISK GYMNASIUM - htx
Vi afholder særligt informationsmøde om htx:

• HADERSLEV Torsdag den 27. januar 2022 kl. 17, Christen Kolds Vej 20 


