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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 – Gf2
Der vil skiftende være elever i teorilokalet, og i værkstedet. Eleverne beskæftiger os med projekt  
”hus”, hvor de tegner et hus med forskellige detaljer i Autocad, og bygger et udsnit af en ydervæg 
”mockup” i værkstedet. 

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
I lokale 308 tegner elever på deres projekt i AutoCAD.
Gf2 og Hovedforløb 2 arbejder i værkstedet.

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 industriel produktion og bygge- og anlægsområdet.
Dagen igennem vil der være en PowerPoint præsentation, som kører automatisk på en storskærm. 
Præsentationen vil uddybe uddannelsens mange muligheder.

Stikord: Maskinkonstruktør assistent, Konstruktionstegner, Byggelederassistent,  
Salgsmedarbejder mm.

Ernæringsassistent 
Kom forbi vores infostand, snak med en underviser og hør om ernæringsassistentuddannelsen. 

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. 

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. I kantinen sælger de aftensmad, og skolen er vært ved gratis kaffe/te.

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

Vi ses:)

Stegholt 36
Gf2 Ernæringsassistent-, Gastronom-, kok-,  
cater- og smørrebrødelever
Oplev  hverdagen ved Gf2 ernæringsassistent-, gastronom-,  cater- og smørrebrøds elever. 
Få en snak med eleverne og hør om deres uddannelser.
Eleverne arbejder denne dag med det Kolde køkken.  
Der vil være smagsprøver fra det kolde Danske og Asiatiske køkken.

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. Vi glæder os til at møde jer:)

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

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

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse?
Skal du starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, så skal du starte på Gf1, hvor 
du skal vælge, hvilken fagretning du vil starte på. 
 
På EUC Syd i Aabenraa, kan du vælge mellem fagretningerne:
• Byggeri
• Mad & service
• Mekanik & logistik
• EUX

Besøg Gf1 forløbene i værkstederne.

TEKNISK GYMNASIUM - htx
Vi afholder særligt informationsmøde om htx:
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