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Velkommen til Åbent hus 2022

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:

• Mad & service
• Teknologi, byggeri og industri
• EUX

Få en snak med vores elever og undervisere. 
Mulighed for at se afdelingen/værkstedet 

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 i Atriet.

Vi håber alle vores gæster får en god oplevelse.

Vi ses:-)

Aktivitet Sted

Data og  
kommunikation

Elever arbejder med praktiske opgaver og  
tavleundervisning.

Kokke og  
ernæringsassistenter

Besøg vores julestue i Farverihallen, hvor vi sælger  
julekage, kaffe, te, varm kakao og saft.

Farverihallen 

Fløj 51

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 lærepladser mm. eller få en snak  
om dine efteruddannelsesmuligheder.

Personvogns- 
mekaniker

Elever arbejder med praktiske opgaver i  
autoværkstedet.

Fløj 56

Atriet

Beklædnings- 
håndværker

Farverihallen

Medarbejdere og elever vil være tilstede og svare  
på spørgsmål om htx, studieretninger, fagligt og  
socialt miljø samt videreuddannelsesmuligheder.

Teknisk Gymnasium Fløj 50 og  
Atriet

Bygge og anlæg Tømrerne arbejder med faglige projekter i  
værkstedet

Fløj 55 

TEKNISK GYMNASIUM - htx
Kom og mød lærere og elever til rundvisning og information om EUC Syds  
gymnasiale tilbud.  
Husk også, at vi afholder særligt informationsmøde om htx:

• SØNDERBORG Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17, Hilmar Finsens Gade 14-16 
         

INTERNATIONALT GYMNASIUM - Pre-IB and IB  
Information meeting:

• SØNDERBORG January 25, 2023 at 5 pm, Hilmar Finsens Gade 14-16 

GF1, 
Industri og produktion

Elever arbejder med praktiske opgaver. Fløj 53

GF1, It og strøm Elever arbejder med praktiske opgaver. Fløj 53

Fløj 54Elever arbejder med praktiske opgaver. 
Der er gang i alle 3D printere. 
Kom og prøv kræfter med det elektronisk måleværktøj 
og afgør, om der skal udskiftes kugleleje i motor.

Automatik og proces

Industriteknik- og  
cnc-uddannelserne

Elever arbejder med praktiske opgaver. Fløj 53

Skoleoplæring (SOP) Mød vores SOP-elever inden for automatik, data og 
personvognsmekanikerør og hør om deres uddan- 
nelser og se dem arbejde med praktiske opgaver.

Atriet samt  
fløj 56

Mød elevrødderne i Atriet og hør om deres arbejde 
med elevtrivsel

AtrietElevrådet

Elektriker Elever arbejder med praktiske opgaver. Fløj 55

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

Skolehjemmet
Kom og hør om mulighederne for at bo på skolehjemmet, og vi arrangerer også gerne en 
rundvisning. Vi mødes ved skolehjemsstanden.

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

Fredericia Maskinmesterskole
Kom og snak med de studerende, undervisere og studievejleder, hvis du overvejer at søge 
ind på maskinmesteruddannelsen i Sønderborg.


